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Bizim işimiz matbaacılık
ama asıl işimiz
gelişim ve inovasyon.

Çünkü biliyoruz ki,
yeni yönlere giden
eski yol yoktur.
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EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, 

“Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile 
başlayan süreçte, bir kez daha 

tanık olundu ki; özellikle gıda ve enerji 
gibi stratejik ürünlerde 

yüksek oranlı dışa bağımlılık 
büyük bir risktir” dedi.

Yorgancılar’dan gençlere girişimcilik dersi:
“Merak edin, kurcalayın, deneyin ve büyük düşünün”

“ÜFE ve TÜFE arasındaki makas, 
piyasada fiyat artışlarına yol açacak” 

Yorgancılar’dan ‘kırılganlık’ uyarısı

“Yeter ki ortak akılda buluşalım...”
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Sahibi
Ege Bölgesi Sanayi Odası adına
Yönetim Kurulu Başkanı
Ender YORGANCILAR

Sorumlu Müdür
Mustafa KALYONCU
Genel Sekreter

Yayın Kurulu
Muhsin DÖNMEZ
Ateş İlyas DEMİRKALKAN
Metin AKDAŞ

Yayın Sorumlusu
Engin TATLIBAL

Yönetim Yeri
Ege Bölgesi Sanayi Odası
Cumhuriyet Bulvarı
No: 63 - İZMİR
Tel : (0 232) 455 29 00
Faks : (0 232) 425 36 35
  www.ebso.org.tr
KEP Adresi: ebso@hs01.kep.tr

EBSOHABER, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’nın aylık kurumsal 
yayın organıdır. EBSOHABER’de 
yayınlanan yazılar kaynak 
gösterilerek alıntı yapılabilir. 
Yazılar aksi belirtilmedikçe 
EBSO’nun resmi görüşünü 
yansıtmaz. İmzalı yazılarda 
ifade edilen görüşler 
sadece yazarlarına aittir.

Reklam Rezervasyon
Engin TATLIBAL
(0232) 455 29 68

Yerel süreli yayın
Baskı Tarihi: 01 Nisan 2022

Grafik - Baskı Öncesi

5632 sokak no: 26 çamdibi / izmir
tel : 232 458 58 09
faks : 232 458 54 04

Baskı
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EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, “Gıda güvenliği ve arz 
güvenliğinin öne çıktığı, kurulan yeni dünya 
düzeninde yerli kaynaklarla güçlenmek, 
yerli kaynakları ve üretimi çeşitlendirmek 
zorundayız” dedi.

16

Kapak

Başkan Yorgancılar, öz sermaye yetersizliğinin 
piyasada kredi ihtiyacını artırdığını söyledi
“Yeter ki ortak akılda buluşalım, bu dönemi de atlatırız”

12

14

Yorgancılar’dan gençlere 
girişimcilik dersi
“Merak edin, kurcalayın, 
deneyin ve büyük düşünün”

SAKEP ile sanayide kadın 
istihdamının artması sağlanacak

4
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Yeni dünya düzeninde yerli 
kaynaklarla güçlenmek!

32 Sanayicinin gündemi savaş, 
ekonomi ve eğitim

Yorgancılar’dan 
‘kırılganlık’ uyarısı

Ege Bölgesi’nden Şubat’ta 
2 milyar 468 milyon dolar 
ihracat

Yılmaz’dan Meclis temennileri

Yorgancılar: “ÜFE ve TÜFE 
arasındaki makas, piyasada fiyat 
artışlarına yol açacak”

Başkan Yorgancılar, İtalya 
Konsolosu Giorgio ile 
bir araya geldi

Ocak’ta işsizlik yüzde 11,4

Türkiye’nin Şubat ihracatı 
20 milyar dolar

62 Temel ekonomik göstergeler

60 Sanayi üretimi Ocak’ta yıllık 
yüzde 7,6 arttı; aylık 
yüzde 2,6 azaldı

10 “Kadınlarımızın aklı, vicdanı ve 
cesareti ile kalkınmak!”

42 Küresel ekonomideki 
gelişmeler
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Ender YORGANCILAR
Ege Bölgesi Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

ender.yorgancilar@ebso.org.tr

       @EYorgancilar

İki sene önce hayatımıza giren Covid-19 ile birlikte 
tüm ülkeler gördü ki; tarımdan sanayi ürünlerine kadar 
kendi kendine yetebilmek hayati bir meseledir.

23 Şubat, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile başlayan 
süreçte, bir kez daha tanık olundu ki; özellikle gıda 
ve enerji gibi stratejik ürünlerde yüksek oranlı dışa 
bağımlılık büyük bir risktir. Ve de bu risk bir ülkenin 
tekelinde ise katlanarak artmaktadır. 

Türkiye özelinde değerlendirdiğimizde; sadece 
buğday ithalatının yüzde 64,6’sı Rusya’dan, yüzde 
13,4’ü ise Ukrayna’dan yapılıyor. Doğalgaz ithalatımızda 
Rusya’nın payı yüzde 30-40 arasında değişiyor. İki 
ülkenin toplam turist sayımızın içindeki payı yüzde 
27’lerde.

Çok güçlü ticari ilişkilerimizin olması, ekonomik ve 
jeopolitik risklerimizi de artırmaktadır. Savaş halinin 
uzaması halinde; gıda, petrol ve enerji fiyatlarında ciddi 
artışlar kaçınılmaz olmakla birlikte en önemlisi de temin 
sorunu yaşanma ihtimalinin yüksek olmasıdır.

Dün Pandemi, bugün Rusya yarın belki başka bir 
durum, bize bu gerçeği tekrar tekrar hatırlatacaktır. 

O nedenle, daha fazla geç kalmadan bir tarım ülkesi 
olarak yeniden planlı kalkınma kapsamında tarıma 
yönelmek, teknolojiyi çiftçimizle buluşturarak verimli 
topraklara can suyu olmak, stratejik sanayi ürünlerini 
üretmek zorundayız. Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak, 
öncüsü olduğumuz Tarıma Dayalı İhtisas OSB’lerin kilit 
rolü bugün bir adım daha öne çıkmıştır. 

Bir yandan, yenilenebilir enerji yatırımlarını 
artırırken, diğer yandan açığı kapayacak en büyük 
alternatif seçenek olan yeni nesil nükleer santraller ile 
yola devam etmemiz gerekiyor. 2021 yılında nükleer 

santrallerini kapatarak, enerjide Rusya’ya bağımlı hale 
gelen Almanya örneği, dikkatlerden kaçmamalıdır.

Çünkü, gıda güvenliği ve arz güvenliğinin öne 
çıktığı, kurulan yeni dünya düzeninde yerli kaynaklarla 
güçlenmek, yerli kaynakları ve üretimi çeşitlendirmek 
zorundayız. Küresel ekonomiden aldığı payı azalan, 
güç kaybeden bir BATI ve Çin ile birlikte güç kazanan 
bir DOĞU bloklaşması söz konusudur. Bu bloklaşma, 
etrafındaki ülkeleri de dolaylı veya doğrudan 
bağlamaktadır. Avrupa’nın en büyük doğalgaz 
sağlayıcısı olan Rusya ve çakma üretimden dünyanın 
üretim üssüne dönüşen stratejik maden zengini Çin 
gerçeği ile karşı karşıyayız. 

Şu anda çok büyük bir belirsizlik hakim. Öngörülerin 
dışında bir durum yaşanıyor. Siyasi, ekonomik ve 
jeopolitik çıktıları olumsuz olacak bu süreçten, en 
büyük dezavantaja sahip ülke olarak minimum zararla 
ve akılcıl bir dış politika ile çıkabilmeyi ümit ediyorum.

“Yurtta sulh cihanda sulh” diyen Mustafa Kemal 
Atatürk’ün dış politika stratejisi rehberliğinde yol 
alarak, ülkemizin diplomasiye ev sahipliği yapması, 
barışa zemin hazırlayan yapıcı yaklaşımı çok 
kıymetlidir. 

Böylesi kritik bir süreçte, sanayicilerimizin yaşadığı 
sıkıntıları yakından takip ediyor ve ilgili merciler 
nezdinde paylaşıyoruz. Sizlerin de varsa konularınızı 
bizlere iletmeniz, çözümü hızlandırmak adına büyük 
önem taşımaktadır. 

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümünü 
kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak 
üzere, tüm istiklal kahramanlarımızı saygı ve rahmetle 
anıyorum.

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE YERLİ KAYNAKLARLA GÜÇLENMEK!





6 MART 2022

GÜNDEM

EBSO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı gerçekleştirildi

Yorgancılar: “ÜFE ve TÜFE 
arasındaki makas, piyasada 
fiyat artışlarına yol açacak”

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, EBSO Meslek 

Komiteleri Ortak Toplantısında tüm 
insanların yepyeni bir dünyada 
yaşar duruma geldiğini belirterek 
Ukrayna’da yaşanmakta olan 
savaşın etkilerinin her geçen gün 

daha çok hissedildiğini söyledi.
Küresel çapta Rusya 

ekonomisinin tecride alınarak iflas 
noktasına doğru gitmesine yol 
açabilecek bir strateji izlendiğini 
vurgulayan Yorgancılar, “Bu süreçte 
ülkelerin savunma harcamaları 
artıyor. Çatışma ortamının özellikle 

tarım ve enerji alanlarında 
yaratmakta olduğu mağduriyet, 
küresel ekonomide hammadde 
fiyatlarında yaşanan artışlar, mevcut 
yüksek enflasyon ve düşük büyüme 
rakamları ile tedarik zincirlerinde 
yaşanan bozulmalarla karşı 
karşıyayız. Bugüne kadar çok sık 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, EBSO Meslek Komiteleri Ortak 
Toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye’nin iki önemli ticari ortağı olan Rusya ve 
Ukrayna arasında yaşanan çatışmanın hammadde tedariki konusunu daha da önemli 
hale getirdiğini söyledi. Toplantıda Vakıfbank Ege Birinci Bölge Müdürü Tuna Turgut 
ve Vakıfbank Nakit Yönetimi Ürün Geliştirme ve Dış Ticaret Pazarlama Başkanı Sibel 
Sağman da Vinov ürünü hakkında sanayicileri bilgilendirdi.
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duymadığımız nükleer silahlanma 
konusu da gündeme taşınmış 
durumda. Jeopolitik riskler de 
artmakta. Bütün emareler, yeni bir 
soğuk savaş düzeninin söz konusu 
olduğunu gösteriyor” dedi.

“Türkiye’nin 
politikası başarılı”
Türkiye’nin, savaş durumunda 

olan Rusya ve Ukrayna ile olan ticari 
ilişkilerinin büyük önem arz ettiğini 
dile getiren Yorgancılar, “Hem 
doğalgaz ve hem de hammadde 
ithalatı anlamında iki ülke de bizim 
için önemli. Bu ülkelerin üretim 
potansiyellerinden hali hazırda 
yararlanmaktayız. Bilhassa demir 
çelik sektöründeki hurda ithalatında 
Ukrayna bizim önemli bir ortağımız. 
Buğday ve ayçiçek yağı konusunda 
ise Rusya benzer bir pozisyonda 
bulunuyor. Turizm gelirlerimizde ise 
iki ülke de önemli birer kalemi teşkil 
ediyor. Bu noktada gurur duyarak 
söyleyebilirim ki hükümetimiz 
Rusya-Ukrayna ilişkilerinde son 
derece tutarlı ve başarılı bir politika 
izliyor. Bu konumu sürdürmek 
kolay değil, ancak şu noktaya kadar 
başarıyla getirildi. Umuyoruz ki 
çabalar sonuç verir” diye konuştu.

“Geçen yılki büyümeyi 
yakalamak zor”
Dünyanın 2021’de yüzde 5,5 

büyürken Türkiye’nin yüzde 11 gibi 
bir büyüme oranını yakaladığını 
hatırlatan Yorgancılar, “Bu rakam 
oldukça önemli. Bunun arkasında 
tabi ki artan navlun maliyetlerinden 
dolayı Avrupa Birliği’nin talebinin 
ülkemize yönelmesi etkin oldu. 
İhracatçı firmalarımızın aldıkları 
siparişlerde düşüş olmadığını, ancak 
hammadde tedarikinde çeşitli 
sıkıntıların yaşanmakta olduğunu 
gözlemliyoruz. Türkiye’nin 2022 için 
işgal öncesinde beklenen büyüme 
oranı yüzde 2 civarındaydı. Ancak 
benim görüşüm, bunun üzerinde 
bir büyümeyi yakalama şansımız 
var. Ancak geçtiğimiz yılki gibi 
yüzde 8, 10 veya 11 gibi rakamları 

görebileceğimizi düşünmüyorum” 
ifadesini kullandı.

“Piyasada fiyat artışları”
Bütün dünyanın enflasyonla 

mücadele ettiğini belirten 
Yorgancılar, “Türkiye olarak yüzde 

54,4 ile dünyada en yüksek 
enflasyona sahip yedinci, G-20 
içinde ise birinci ülkeyiz. Üretici fiyat 
endeksinin yüzde 110’a çıkması ve 
TÜFE ile arasındaki makasın giderek 
açılması, piyasada fiyatların daha da 
artması ile sonuçlanacak” dedi.
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Vakıfbank’ın yeni inovatif 
ürünü Vinov, EBSO üyesi 
sanayicilere tanıtıldı
EBSO Meslek Komiteleri Ortak 

Toplantısında Vakıfbank’ın yeni 
inovatif ürünü Vinov da EBSO üyesi 
sanayicilere tanıtıldı. Toplantıya katı-
larak bir sunum gerçekleştiren Vakıf-
bank Nakit Yönetimi Ürün Geliştirme 
ve Dış Ticaret Pazarlama Başkanı 
Sibel Sağman, Vakıfbank Vinov’un 
geleneksel ödeme ve tahsilat ürünle-
rinin bütün özelliklerini kapsayan 
ayrıca yeni ve benzersiz özellikleri ile 
bankacılık deneyiminin dijital dene-
yim ile birleştiği yepyeni bir finansal 
ekosistem olduğunu söyledi.

Sağman, “Vinov, bir Vakıfbank 
inovasyonudur. Müşterilerimizin 
ileri vadeli ödeme ve tahsilatlarını 
Vakıfbank garantisi ile gerçekleşti-
rebildiği inovatif, dijital ve güvenilir 
bir tahsilat ve ödeme ürünüdür. 
Bankamızın yeni dijital nakit yöne-
tim ürünü Vinov kurumsal, ticari, 
KOBİ, perakende ve bireysel, kısacası 
her segmentteki müşterilerimizin, 
piyasadaki DBS, BTS, tedarikçi 
finansmanı, çek, senet, kredi kartı, 
teminat mektubu, açık hesap gibi 
geleneksel bankacılık yöntemlerine 
alternatif olarak geliştirilmiş, tüm va-
deli ödemelerin gerçekleştirebildiği 
sürdürülebilir, döngüsel bir finansal 
ekosistemdir” dedi.

Neler yapılabiliyor?
Sanayicilerin Vinov’u kullanarak 

Vakıfbank garantisi altında ödeme 
yapabileceklerini ve tahsilatlarını 
Vakıfbank garantisi altında 
gerçekleştirebileceklerini dile getiren 
Sağman, “Vinov kayıtlarında Borçlu 
ve Alacaklı olmak üzere iki taraf 
bulunmaktadır. Vinov’un sunduğu 
en büyük avantajlardan biri ihtiyaç 
duyulduğu anda nakit ihtiyacını 
giderebilmesidir. Vinov, vadesinden 
önce tahsil edilebiliyor. Üstelik 
alacağa konu tutarın hepsini birden 
tahsil etmek de şart değil; kısmi 
tahsilat ile alacağınızı serbestçe ve 
esnek yönetebilme imkânı sunuyor. 
Ayrıca; Vinov’un tamamı veya bir 

kısmı başka firma ya da kişilere 
yapılacak ödemelerde kullanılmak 
üzere devredilebiliyor. Üstelik vadesi 
değiştirilebilir bir şekilde devir 
imkânı sunuyor. Vinov borçlusu 
ödeme imkânına göre gayri nakdi 
Vinov limitleri ile Vakıfbank itibarını 
kullanarak iş hacmini artırıyor. 
Böylece limit ve nakit kaynaklarını 
efektif yönetiyor. Vinov ile piyasa 
da kazanıyor. Alacaklı ve borçlular 
arasındaki işlemlerin dijitalleşmesi, 
nakde ve nakdi kredi limitlerine 
ihtiyacın azalması ile piyasa hacmi 
ve verimlilik de artıyor. Vinov 

ile birlikte ilk defa tüm müşteri 
segmentleri birbirleri ile aynı anda 
bu kadar geniş kapsamlı ve esnek 
bir uygulamada buluşuyor. Ayrıca 
işyerleri için özel olarak tasarlanmış 
Vinov işyeri portali aracılığıyla 
tüm alacak ve ödeme kurgusu 
işyeri tarafından esnek bir şekilde 
oluşturulabiliyor” diye konuştu.

Toplantıya katılan Vakıfbank Ege 
Birinci Bölge Müdürü Tuna Turgut 
da Vakıfbank’ın yeni ürünü olan 
Vinov’u sanayicilere anlatma fırsatı 
sunduğu için EBSO’ya ve Başkan 
Yorgancılar’a teşekkür etti.

GÜNDEM

• Vakıfbank’ın sunduğu limitler dâhilinde, artı bakiyenizden ya da 
adınıza oluşturulan Vinov kayıtlarının toplamı kadar ileri vadeli 
Vinov talimatı oluşturarak Banka garantisi altında olmak üzere 
tüm ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

• Ödemenizi tek seferde yapabilir, esnek bir şekilde 
taksitlendirebilir ve oluşturduğunuz her bir taksitin vade tarihini 
ve tahsilat tutarını esnek bir şekilde kendi ödeme planınıza göre 
şekillendirebilirsiniz.

• Adınıza/firmanıza oluşturulan tüm ileri vadeli Vinov 
talimatlarınızı uygun faiz oranlarından ‘Erken Ödeme Alma/
Erken Tahsil Etme’ avantajını kullanarak dilerseniz oluşturulan 
Vinov kaydının tamamını, dilerseniz de alacağınızın yalnızca bir 
kısmını, kısmi tahsilat ile vadesinden önce kullanabilirsiniz.

• Adınıza/firmanıza oluşturulan tüm ileri vadeli Vinov 
talimatlarınızı vadesinden önce Bankamız müşterisi olsun veya 
olmasın 3. kişiye/firmaya devredebilirsiniz. Eğer bankamız 
müşterisi iseniz ya da Vinov alacağınızın vade tarihi gelmeden 
Bankamız müşterisi olursanız, Vinov alacağınızın kısmi devir 
özeliğini kullanarak alacağınızın bir kısmını 3. kişiye/firmaya 
vadesini değiştirerek ya da değiştirmeden devredebilirsiniz.

• Adınıza/firmanıza oluşturulan tüm ileri vadeli Vinov 
talimatlarınızı vadesinden önce iptal edebilirsiniz.

• Vakıfbank müşterisi olun veya olmayın, adınıza/firmanıza 
oluşturulan tüm bu talimatları vadesinde tahsil edebilirsiniz.

VİNOV’un sanayicilere 
sunduğu avantajlar
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, 8 Mart 

Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 
yayınladığı mesajında, “Yıl 
olmuş 2022 ve kadınlarımız 
yüzde 49,9 ile toplumun yarısını 
oluşturmakta iken biz hala 
kadın haklarını konuşuyoruz. 
Oysa Orta Asya’da da, Kurtuluş 
Savaşımızda da cephede 
erkekle omuz omuza vatan 
savunmasında bulunan, 
Cumhuriyetimizin ilk yıllarında 
hak ettiği değeri görerek çok 
büyük başarılara imza atan Türk 
kadını, bugün modern hayatın 
içinde adeta yaşam mücadelesi 
vermektedir” dedi.

“Kadın ve erkek ile 
birlikte güçlüyüz”
Bir yanda cam tavan 

sendromu, diğer yanda psikolojik 
ve fiziksel şiddet ile toplumun 
yarısını ötekileştirmenin, kalkınmayı 
da elinin tersiyle itmek anlamına 
geldiğini vurgulayan Başkan 
Yorgancılar  “Dünyanın her alanda 
yeniden yapılandığı, teknolojik 
gelişmelerle birlikte dönüşümün 
yaşandığı bir çağda; kadının aklı, 
vicdanı ve cesareti ile kalkınmak 
çok daha hızlı mümkün iken, aksi 
durumda başarmamız hayaldir. 
‘Güçlü Türkiye’ kadını ve erkeği ile 
birlikte güçlüdür. Ayrıştırmadan, 
ötekileştirmeden, ortak akılla ve 
elbirliği ile yeni dünya düzeninde 
var olabilmeliyiz” diye konuştu.

“İstanbul Sözleşmesi” 
vurgusu
Bugün kadının toplumsal 

hayat içerisindeki yerinin, Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
gerçekleştirdiklerinin ve 
gerçekleştirmek istediklerinin çok 
gerisinde olduğunu hatırlatan 
Yorgancılar şunları söyledi:

“Bu anlamda, kabul etmek 
gerekir ki sadece iş hayatında 
değil toplumun her noktasında 
kadınlarımız hak etmedikleri yerdeler. 
Dünya genelinde ise yükselen bir 
trend ile kadın liderler öne çıkmakta 
ve hakim oldukları görevlerinde 
üstün bir başarıya imza atmaktadır. 
Başta, İstanbul Sözleşmesi’nin 

yeniden imzalanarak esaslarını 
eksiksiz uygulamak olmak üzere, 
kadına şiddetin son bulması, kız 
çocuklarımızın temel eğitimi mutlaka 
alması en öncelikli hedeflerimiz 
olmalıdır. Kendilerini güvende 
hisseden, üreten, yaptıkları girişimleri 
desteklenen, siyasette, yönetim 
kadrolarında yer bulan kadınlarımızla 
daha barışçıl ve refah seviyesi daha 
yüksek bir toplum yaratabiliriz. İşte 
o gün, Atamızın ruhunun da huzur 
bulacağına inanıyorum. Kadınlarımıza 
hak ettikleri değeri vermenin 
ortak sorumluluğuyla, dünyamızı 
güzelleştiren, iyileştiren her bir 
kadınımızın 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nü içtenlikle kutluyorum.”

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında 
“Dünyanın her alanda yeniden yapılandığı, teknolojik gelişmelerle birlikte dönüşümün yaşandığı 
bir çağda kadının aklı, vicdanı ve cesareti ile kalkınmak çok daha hızlı ve mümkün iken, aksi 

durumda başarmamız hayaldir” dedi.

“KADINLARIMIZIN AKLI, VİCDANI 
VE CESARETİ İLE KALKINMAK!”
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“18 Mart, hür yaşama kararlılığımızın 
tarihe atılan imzası”

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, 18 Mart Çanakkale 
Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle sosyal 
medya hesabından yayınladığı mesajında 
Çanakkale Zaferi’nin tarihe atılan bir imza 
olduğunu söyledi. Yorgancılar, “18 Mart 
Çanakkale Zaferi hür yaşama kararlılığımızın 
tarihe atılan imzası. Tarihin akışını değiştiren 
Zaferin 107. yılında, başta Başkumandan Gazi M. 
Kemal Atatürk ve kanıyla, canıyla, korkusuzca 
savaşarak destan yazmış tüm aziz şehitlerimize 
şükran, minnet ve sonsuz saygıyla” ifadesini 
kullandı.
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EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, “Girişimci-
yi körükleyen en önemli etken 

kişisel meraktır. O nedenle merak edin, 
kurcalayın, deneyin ve büyük düşünün. 
Alın terini, akıl teri ile birlikte kullana-
mayanlar için zor bir sürece giriyoruz. 
Bu dönüşümün içinde sizi ilgilendiren 
başlıkların en başında dönüşen değişen 
mesleklerin öne çıkması ve akıl teri gel-
mektedir” dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 33. 
Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında 
Dokuz Eylül Üniversitesi Meslek Yüksek 
Okulu ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı 
tarafından düzenlenen “Genç Girişim-
cilere Yönelik Destekler” konulu panele 
katıldı.

“En büyük hayalim...”
Gençlerle girişimcilik konusundaki 

deneyimlerini paylaşan Başkan Yorgan-
cılar, sanayicilerin istihdam sağlayan, 
katma değer yaratan, vergisini ödeyen 
ve döviz kazandıran bir kesim olarak 
“Vergilendirilmiş Kazanç Kutsaldır” 
sözünü düstur edindiklerini söyledi.

Yorgancılar, “İçinde bulunduğumuz 
pandemi sürecinde yeni girişimlerin ve 
inovatif yaklaşımın önemini yaşayarak 
gördük ve görmeye devam edeceğiz. 
Globalleşme süreci ile artan rekabet, 
girişimcilerin önemini dünyada bir kat 
daha artırdı. Esasen girişimcilik, fırsat-
ları görebilmek ve analiz edebilmektir. 
Bugün bir fikriniz varsa ve sermayeniz 
yoksa, bu fikri hayata geçirecek, size 
sermaye desteği verecek yeni bir mo-
delle, yani ‘startup’ olarak yola devam 
edebilirsiniz. Gönlümden geçen, bu 
fikirlerin küresel pazarlara taşınabil-
mesidir. Benim de en büyük hayalim, 

dünyada Türk markalarının çok daha 
fazla yaygın olması. Bu, neden sizlerle 
mümkün olmasın ki?” dedi.

“Bütünsel hareket edilmeli”
Bunun için çok çalışmanın ve 

doğru süreçlerin içinde bulunmanın 
gerekliliğine vurgu yapan Yorgancılar, 
“Türkiye olarak girişimcilik ve yenilikçi-
lik ekosistemini ülkemizde yerleştirme-
miz gerekmektedir. Bu ne tek başına 
devletin yapabileceği bir iştir, ne de siz 
gençlerin. Bir bütün olarak o isteğin 
karşılıklı oluşması gerekiyor ki, fikirler 
bir değere dönüşebilsin” diye konuştu.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, gençlere 

kendilerini eğitmelerinin çok önemli 
olduğunu söyledi. Yorgancılar, 

“Klasik eğitim hayatınızı 
kazanmanızı sağlar; kendinizi 

eğitmeniz ise size servet kazandırır. 
Kendinizi mutlaka eğitin” dedi.

Yorgancılar’dan gençlere girişimcilik dersi

“Merak edin, kurcalayın, 
deneyin ve büyük düşünün”
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Günümüzde girişimcilerin önünde 
duran en önemli konuların tecrübe 
yetersizliği ve finansmana ulaşım 
olduğunu dile getiren Yorgancılar, “Bu 
noktada gerçekten çok iyi çalışan ku-
rumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız 
var. Bunlardan en önemlisi de Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’dir. TOBB’un 
sayfasına girerek özellikle girişimcilik 
ile ilgili faaliyetlerini takip etmenizi 
öneririm. Kalkınma yolunda girişimci 
sayımızı artırarak, ülkemizin yapısal 
sorunu olan işsizliğin de önüne geçe-
biliriz. Girişimciyi körükleyen en önemli 
etken kişisel meraktır. O nedenle merak 
edin, kurcalayın deneyin ve büyük 
düşünün” ifadesini kullandı.

Doğru bilinen yanlışlar
“Klasik eğitim hayatınızı kazanma-

nızı sağlar; kendinizi eğitmeniz ise size 
servet kazandırır. Kendinizi mutlaka 
eğitin” diyen Başkan Yorgancılar ‘giri-
şimci doğulur, sonradan olunmaz; ser-
maye yeni iş için en önemli girdidir ve 
başarılı girişimci iyi okul performansı 
gösterir, notları kötü olan bir işi bece-
remez’ gibi “doğru bilinen yanlışlara” 
da değinerek “Bunlar, doğru bilinen 
yanlışlardır. Girişimcilikte esas olan 
özgüven, fikir üretebilme ve başarıya 
olan inançtır. Başlangıç sermayesi işini-
zi kolaylaştırır ama başarıyı getirmez. 
Startup olmayı mutlaka deneyin. Ayrı-
ca girişimcilik ruhunun ezberci sistemin 
dışında olduğunun da altını çizmek 
istiyorum” ifadesini kullandı.

‘Yapamazsın’ diyecekler, 
siz pes etmeyin
Gençlere Elon Musk örneğini veren 

Yorgancılar, “Hiçbir şey imkansız 
değildir. Sadece biraz zaman alır. Elon 
Musk belki üç yılda başardı, belki siz 
beş yılda başaracaksınız. Bunu hayal 
etmeden ve başlamadan bilemezsiniz. 
Unutmayın ki sabır, azim ve kararlı-
lığınız sizi gelecekte hedeflediğiniz 
noktaya taşıyacaktır. Girişimcilik öyle 
bir şeydir ki; ‘yapamazsın’ diyecekler, 
‘olmaz’ diyecekler, hep ‘hayır’ cevabını 
verecekler. Ama siz pes etmeyin” dedi.

Bunun en güzel örneğinin bugün 
herkesin bildiği bir restoran zincirinin 

hikayesi olduğunu belirten Başkan 
Yorgancılar, “62 yaşında iflas eden bir 
adam, yaptığı yemekleri tek tek ülke-
deki restoranlara tattırarak çok cüzi 
rakamlara satmak ister. Ancak bir türlü 
olumlu yanıt alamaz. Ta ki 1019’uncu 
restorana kadar. 62 yaşındaki bu adam 
yılmadan 1019 restoranı dolaşmış ve 
başarıya ulaşmıştır. İşte bu adam, şimdi 
hepimizin bildiği uluslararası bir tavuk 
restoranı zincirinin kurucusudur” diye 
konuştu.

Hızla ilerleyen teknolojinin yarat-
tığı yeni sanayi devriminin sanayiden 
kurumlara, bireylerden şehirlere kadar 
her şeyi ve herkesi yeniden dönüştür-
düğünü dile getiren Yorgancılar, “Alın 
terini, akıl teri ile birlikte kullanama-
yanlar için zor bir sürece giriyoruz. 
Bu dönüşümün içinde sizi ilgilendiren 
başlıkların en başında dönüşen değişen 
mesleklerin öne çıkması ve akıl teri 

gelmektedir. Ulu Önder Atatürk’ün 
siz gençlerimize olan inancını belirten 
‘Sizin gibi gençlere sahip bulundukça, 
bu yurt ve ulusun, şimdiye kadar elde 
ettiği zaferlerin üstüne çok daha büyük 
zaferler koyabileceğine şüphe etmiyo-
rum’ sözüne katılmamak mümkün de-
ğil. Sizlerin de bu farkındalıkla eğitim 
sonrasında da, akıl ve bilimin yolundan 
gideceğinizden, vatandaşlık sorum-
luluklarınızı yaşamınızın her alanında 
yerine getireceğinizden hiçbir şüphem 
yoktur” ifadesini kullandı.

Etkinlikte, İzmir Vergi Dairesi 
Başkanı Ömer Alanlı, İzmir Yeminli Mali 
Müşavirler Odası Başkanı Akın Özel, İz-
mir Serbest Muhasebeci Mali Müşavir-
ler Odası Başkanı Vedat Adak ve İzmir 
Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir İdaresi 
Grup Müdürü Seyit Yaşar da Türk vergi 
sistemi içinde girişimciliği destekleyen 
unsurlar hakkında gençlere bilgi verdi.

GÜNDEM
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 

Yorgancılar, “Sanayide Kadın 
Eli Projesi’ne paydaş olarak 
katkı sunmaktan memnuniyet 
duymaktayız. Üyelerimizi de bu 
projenin bir parçası olmaya davet 
ediyorum. Belirlenecek ihtiyaç 
analizi doğrultusunda 100’ü aşkın 
sayıda kadına sanayide istihdam 
imkanı doğacaktır” dedi.

TOBB Kadın Girişimciler 
Kurulu tarafından sanayide kadın 
istihdamını arttırmak üzere 
hazırlanan “Sanayide Kadın Eli 
Projesi”nin İzmir'deki lansmanı 
gerçekleştirildi. Projenin İzmir 
ayağının koordinatörlüğünü 
yürüten İzmir Ticaret Borsası’nda 
gerçekleşen toplantının açılışında 
konuşan EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
‘Kadınlarını geride bırakan toplum, 
geri kalmaya mahkumdur’ sözünü 
hatırlattı.

EBSO olarak 2016-2017 
döneminde Milano, MonzaBrianza 
ve Lodi Ticaret Odası’nın 
FORMAPER Ajansı liderliğinde 
Pastacılar ve Fırıncılar Derneği 
ortaklığında yürütmüş olduğu 
Güçlü Kadın Güçlü Ekonomi 
Projesinde olduğu gibi yine bir 
kadın projesinde yer almaktan 
mutluluk duyduğunu dile 
getiren Yorgancılar, “Dünya 
genelinde toplam işgücünde 
kadınların katılımı yüzde 39 
iken bizde yüzde 32’lerde. Bu 
oran ülkemiz sanayisinde yüzde 
19,8’lerde. Kadınlar toplumların 
kalkınmasında önemli bir itici 
güçtür. Kadınlar, elinin değdiği 
her yeri güzelleştirerek fark 
yaratma becerisine sahiptir. 
İşte bu nedenlerle, sanayide 
kadın istihdamını arttırmak 

amacıyla başlatılan Sanayide 
Kadın Eli Projesinin başarıyla 
tamamlanmasını ümit ediyorum. 
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nun 
bünyesinde 81 ilde yaygınlaştırılması 
planlanan projeye paydaş olarak 
katkı sunmaktan memnuniyet 
duymaktayız. Üyelerimizi de bu 
projenin bir parçası olmaya davet 
ediyorum. Belirlenecek ihtiyaç 

analizi doğrultusunda 100’ü aşkın 
sayıda kadına sanayide istihdam 
imkanı doğacaktır” dedi.

Pandemi ile birlikte, ülkeler için 
üretimin öneminin çok daha iyi 
anlaşıldığı, üretimin yıldızlaştığı, 
ülkemiz sanayicisinin de öne 
çıktığı bir süreçte, sürdürülebilir 
üretim adına sanayi işgücünde 
kadınlara daha çok ihtiyaç olacağını 

SAKEP ile sanayide kadın 
istihdamının artması sağlanacak
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belirten Yorgancılar, “O nedenle 
de, farkındalık yaratacak böyle 
bir projeye öncülük eden TOBB 
Kadın Girişimciler Kurulu’nu, 
projeyi yürütecek olan İzmir Kadın 
Girişimciler Kurulu’nu tebrik ediyor, 
başarılar diliyorum. 
Ege Bölgesi Sanayi 
Odası olarak bizler 
de, her zaman 
kadına ve üretime 
dair somut çıktısı 
olan her projede 
olmaya devam 
edeceğimizi belirtir, 
katkı sunacak olan 
tüm paydaşlara 
teşekkür ederim” 
diye konuştu.

Sanayide Kadın 
İstihdamını arttırmak 
üzere hazırlanan 
SAKEP kapsamında 
İzmir pilot il olarak 
yer alıyor. İzmir 

ilinde sanayi kuruluşlarının nitelikli 
çalışan ihtiyacının karşılanmasına 
katkı sağlamak, eğitim almış 
ancak istihdama katılamamış 
veya çalışmaya istekli kadınları 
daha donanımlı hale getirerek 

sanayi sektörlerinde istihdamlarını 
sağlamak, projenin amaçları 
arasında yer alıyor. Projenin İzmir 
ayağı, merkez ilçeler ile Torbalı ve 
Tire’den başlayacak ve il geneline 
yayılacak.

GÜNDEM

TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aysel Öztezel ve Kurul Üyeleri, 
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ı ziyaret etti. Öztezel, 
görüşmede Sanayide Kadın Eli Projesi hakkında Başkan Yorgancılar’a bilgi sundu.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy’un katılımıyla gerçekleşen “Ege Turizm Merkezi Çeşme Projesi Bilgilendirme Toplantısı”na katıldı. 

Toplantıda Bakan Ersoy projeye ilişkin bir sunum gerçekleştirirdi ve konuyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Yorgancılar, Ege Turizm Merkezi Çeşme 
Projesi Bilgilendirme Toplantısına katıldı
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EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, 
Türkiye’nin büyük bir ülke 

olduğunu belirterek “Biz bunu da 
atlatırız. Yeter ki, bu ve benzeri 
diyalog yolları ile birbirimizi doğru 
anlayarak ortak akılla konulara 

çözüm getirelim” dedi.
Ege Bölgesi Sanayi Odası ile 

İZTO ve İTB işbirliğiyle düzenlenen 
“İş İnsanları ve Bankacılık Sektörü 
Toplantısı” gerçekleştirildi. 
Toplantıya Türkiye Bankalar Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat 

Bankası Genel Müdürü Alpaslan 
Çakar ile çok sayıda bankanın 
genel müdürleri ve genel müdür 
yardımcıları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını 
yapan EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, 

Başkan Yorgancılar, öz sermaye yetersizliğinin 

piyasada kredi ihtiyacını artırdığını söyledi

“Yeter ki ortak akılda buluşalım, 
bu dönemi de atlatırız”
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“Artan belirsizlik ve kur oynaklığı 
firmalarımızın strateji yapmasını, 
sağlıklı fiyatlandırmayı, uzun 
vadeli planlamayı, yatırımları 
engellemektedir. Maksimum 
seviyelere ulaşan öz sermaye 
yetersizliği, kredi ihtiyacını 
artırmaktadır” dedi.

Sanayicinin 
finansmana erişimi
EBSO üyesi sanayicilerden gelen 

bilgilere göre kredi taleplerinin 
bankalarca ya karşılanmadığını 
ya da daha düşük miktarda 
karşılandığını dile getiren Başkan 
Yorgancılar, “Krediler çok kısa 
vadeli rotatif, spot. Expertiz değeri 
farklı çıkıyor ve ek teminat isteniyor. 
Kredi Garanti Fonu kredilerinde 
firma başı 250 milyon seviyesinde. 
75 milyon banka özkaynak ve 175 
milyonu KGF destekli. Bankacılık 
Kanunu’nun 49. maddesine göre 
grup şirketleri tanımı için farklı 
değerlemeleri var. Bu madde 
yeniden düzenlenmelidir” diye 
konuştu.

KOBİ’lerin konuları
Küçük ve orta ölçekli 

işletmelerin kredi erişimlerine 

ilişkin konuları da gündeme 
getiren Yorgancılar, “KOBİ’ler, 
kur endişesiyle döviz kredisi 
kullanmaktan korkuyor, daha 
fazla Türk Lirası talepleri var. 
Kredi talebinde kredi faiz oranına 
ek olarak, kredi tahsis ücreti, 
kullanım ücreti, komisyon gibi 
ilave maliyetler, küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin kredi maliyetini 
artırıyor. Ödemeleri mümkün 
olduğunca kendi bankaları dışında 
ödetmemek, krediyi doğrudan 
nakden vermek yerine belge 
veya fatura karşılığı ödenmesinin 
de firmalarımızı zorda bıraktığı 
bilgilerini almaktayız. Finans 
kesimi burada haklı nedenlerle 
daha önceki KGF kredileri döviz, 
mevduata yüzde 8-9 faizle 
değerlendirilmiş olabilir. Teminat 
mektubu komisyonları yüzde 1’i 
geçmemelidir” ifadesini kullandı.

 
Yorgancılar’dan 
birliktelik mesajı
50 yıldır ticaretin ve sanayinin 

içinde olduğunu vurgulayan 
Yorgancılar, “Birçok ekonomik kriz 
ve darbe gördüm. Ancak, ümidimi 
hiç yitirmedim. Türkiye büyük bir 
ülke. Biz bunu da atlatırız. Yeter 

ki, bu ve benzeri diyalog yolları 
ile birbirimizi doğru anlayarak, 
konulara sağlıklı yaklaşımlar 
geliştirelim, ortak akılla konulara 
çözüm getirelim” diye konuştu.

Genel Müdürler iş 
insanları ile buluştu
Konuşmaların ardından 

katılımcıların sorularının yanıtlandığı 
toplantıya, Türkiye Bankalar 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Ziraat Bankası Genel Müdürü 
Alpaslan Çakar ile birlikte Vakıflar 
Bankası Genel Müdürü Abdi Serdar 
Üstünsalih, Halk Bankası Genel 
Müdürü Osman Arslan, İş Bankası 
Genel Müdürü Hakan Aran, Garanti 
Bankası Genel Müdürü Recep 
Baştuğ, Alternatifbank Genel 
Müdürü Kaan Gür, Denizbank 
Genel Müdür Yardımcıları Engin 
Eskiduman, Ümit Recep Uğur, 
Mehmet Aydoğdu, ING Bank 
Genel Müdür Yardımcısı Öcal Ağar, 
Odeabank Genel Müdür Yardımcısı 
Yalçın Avcı, Sınai Kalkınma Bankası 
Genel Müdür Yardımcısı Hakan 
Aygen, TEB Genel Müdür Yardımcısı 
Ömer Yenidoğan ile Yapı ve Kredi 
Bankası Genel Müdür Yardımcısı 
Muharrem Kaan Şakul katıldı.

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ve 
beraberindeki heyet, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'ı ziyaret etti. EBSO üyesi sanayicilerin 
bankacılık sektöründeki konularının ve çözüm önerilerinin aktarıldığı ziyarete EBSO Yönetim Kurulu Üyeleri ile Ziraat 
Bankası Genel Müdür Yardımcıları Yüksel Cesur, Ferhat Pişmaf ve Mehmet Şükrü Taşcı da katıldı.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, İtalya’nın İzmir Konsolosu 
Valerio Giorgio ile bir araya geldi. Ziyarette İtalya 
ve İzmir arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi 
konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Yorgancılar, görüşmeye ilişkin olarak “İzmir İtalya 
Konsolosumuz Sayın Valerio Giorgio’ya nazik ev 

sahipliği için teşekkür ediyorum. Görüşmemizde 
vize süreçlerinin iş insanlarımız lehine daha hızlı 
çalıştırılması ve İtalya ile İzmir arasındaki ekonomik 
ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin paylaşımda 
bulunduk” diye konuştu.
Görüşmeye Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Üyesi Hakan Ürün de katıldı.

Başkan Yorgancılar, İtalya Konsolosu 
Giorgio ile bir araya geldi

İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Ticaret A.Ş.’nin (İZFAŞ) 2021 yılı Olağan Genel Kurul 
toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ateş İlyas 

Demirkalkan katıldı.

İZFAŞ 2021 yılı Olağan Genel Kurulu yapıldı
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Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılık 
Derneği (ARED) Yönetim Kurulu Başkanı 
Şahin Acar ve beraberindeki heyet, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası’nı ziyaret etti. EBSO 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı H. 
İbrahim Gökçüoğlu’nun ev sahipliğinde 
gerçekleşen toplantıda sektörün konuları 
görüşüldü.

Endüstriyel 
reklamcılık  
sektörünün 
konuları görüşüldü

BASBAŞ Genel Kurul 
ve Yönetim Kurulu 
toplantısı yapıldı
Tamamlandığında ve tam kapasiteyle üretime 
başladığında 100 bin kişiye istihdam sağlaması 
planlanan Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nin 
(BASBAŞ) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu 
Toplantısı gerçekleştirildi. Ege Serbest Bölgesi’nde 
gerçekleştirilen toplantıya EBSO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı H. İbrahim Gökçüoğlu katıldı.

EBSO’dan Fırınlı Köyü İlkokulu’na kitap desteği
Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir’in Bayındır İlçesi’nde bulunan Fırınlı İlköğretim Okulu’na kitap desteğinde bulundu. 

Geçtiğimiz Aralık ayında okul içinde açılan kütüphanenin zenginleştirilmesi için, okul yöneticilerinin belirlediği öncelik 
kapsamındaki kitaplar, Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından tedarik edilerek öğrencilerle buluşturuldu.
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İzQ İzmir Girişimcilik İnovasyon Danışmanlık Anonim Şirketi Genel Kurul Toplantısı 
gerçekleştirildi. İzQ binasında yapılan genel kurula Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi 
Aytekin Öztaş katıldı.

İzQ Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

EBSO Çevre Çalışma Grubu üyeleri, İBB Genel Sekreter 
Yardımcısı Nurlu’yu ziyaret etti

Ege Bölgesi Sanayi Odası Çevre Çalışma Grubu 
üyeleri, görevine yeni atanan İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu’yu 
ziyaret etti. Ziyarete EBSO Yönetim Kurulu Üyesi 
Hakan Ürün, EBSO Çevre Çalışma Grubu Başkanı 
Erdoğan Çiçekçi, EBSO Çevre Çalışma Grubu Üyesi 
Prof. Dr. Nuri Azbar ve EBSO Meclis Üyesi Nejat 
Özduran katıldı. Erdoğan Çiçekçi, önceki dönemde 
EBSO Çevre Çalışma Grubu üyeliği de yapan Şükran 
Nurlu’ya yeni görevinde başarılar dileyerek ziyaretin 
anısına bir plaket ve EBSO tarafından hazırlanan Yeşil 
Sanayi Rehberi kitabını takdim etti. 

Ayakkabı sektörünün en önemli 
fuarları arasında yer alan 48’inci 
Shoexpo İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı, 
16-19 Mart tarihleri arasında Fuarİzmir’de 
gerçekleştirildi. Fuarın açılış törenine Ege 
Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Muhsin Dönmez 
katıldı. Fuarı Azerbaycan, Belarus, 
Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Cezayir, 
Çekya, Ermenistan, Filistin, Fransa, Gana, 
Gürcistan, Irak, İspanya, İsrail, İtalya, 
Karadağ, Kazakistan, Kıbrıs, Kosova, Lübnan, Moldova, Polonya, Romanya, Rusya, Ürdün, ve Yunanistan’dan 
alıcılar ziyaret etti. Kadın Ayakkabısı, Erkek Ayakkabısı, Çocuk Ayakkabısı, Çanta, Saraciye, Deri Konfeksiyon 
gibi ürün guruplarının sergilendiği fuara Adana, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Konya ve Manisa’dan yüze 
yakın firma katıldı.

Shoexpo 48’inci kez kapılarını açtı
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Batı Anadolu Sanayici 
ve İş İnsanları 
Dernekleri Federasyonu 

(BASİFED), Dünya 
Gazetesi ve Daha İyi 
Yargı Derneği işbirliğiyle 
düzenlenen Ekonomi ve 
Hukuk Buluşmaları İzmir 
Programı’na katılan Ege 
Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Eyüp Sevimli, yabancı 
yatırımcıların bir ülkeye 
yatırım yapacakları zaman 
baktıkları ilk üç kriterin 
başında hukuk sisteminin 
geldiğini söyledi.

Yabancı yatırımcı 
güven arıyor
Bir ülkenin faaliyetlerini sağlıklı 

sürdürebilmesi için toplumu 
düzenleyen yasalar bütününe 
ihtiyaç duyulduğunu belirten 
Sevimli, “Tarih boyunca hukuki 
düzenlemelerin içinde ekonomi 
hep olmuştur ve olmalıdır. Sadece 
yasaların varlığı yetmemektedir. 
Bu yasaların etkin işletilmesi, 
ihtiyaçların doğru karşılanması 
da bir o kadar önemlidir. Çünkü 
piyasada rekabetin korunması adına 
yasaların da doğru çalıştırılması 
gerekmektedir” dedi.

Türkiye’ye gelecek yabancı 
yatırımcılar açısından hukuk 
sisteminin çok 
önemli bir kriter 
olduğunun altını 
çizen Sevimli, 
“Şirketlerin 
yabancı bir 
ülkeye yatırım 
yapacakları 
zaman baktıkları 
ilk üç kriterin 
başında 

hukuk sistemi gelmektedir. O 
ülkede, adalet sistemi nasıl işler? 
Bir anlaşmazlık durumunda 
varılan hukuki sonuç güvenilir 
midir? Adil bir rekabet ortamı 
sağlanmakta mıdır? Hakları 
korunabilecek midir? Bir dava 
kaç yılda sonuçlanmaktadır? Bu 
soruları çoğaltabiliriz. Bunları 
sağlayamıyorsanız, bu teminatı 
veremiyorsanız, istediğiniz kadar 
teşvik verin, kapınızı çalan olmaz. 
Ülkemize gelen doğrudan yabancı 
sermayeli yatırım rakamlarına 
baktığımızda; çok ciddi bir geri 
çekilmenin olduğunu görmekteyiz. 
10-12 milyar dolar arasında gelen 

sermaye 6-7 milyar dolara düştü. 
Elbette, bunda birkaç farklı sebep 
olabilir. Ancak biliyoruz ki ana 
sebep, hukuka olan güvenin 
zedelenmesidir” diye konuştu.

Türkiye’nin dünya demokrasi 
endeksinde 167 ülke içinde 
103’üncü, hukukun üstünlüğü 
endeksinde 139 ülke içinde 
117’inci, yolsuzluk algısında 180 
ülke içinde 96’ncı ve ekonomik 
özgürlükler endeksinde de 
177 ülke içinde 107’nci sırada 
olduğunu dile getiren Sevimli, 
“Kişi başı milli gelirimiz azalırken, 
küresel ekonomiden aldığımız pay 
da yüzde 1,2’lerden binde 85’lere 
gerilemektedir. Her biri birbirini 
destekleyen bu veriler, ülkemizin 

hukuk alanında kat etmesi 
gereken yolun uzunluğunu da 
göstermektedir” ifadesini kulandı.

Sonuç, beyin göçü
Yurt içinde ise gençlerin 

ülkelerine, kurumlara ve 
geleceklerine hukuki anlamda 
güven duymalarının önemine dikkat 
çeken Sevimli, “Aksi durum, bir ülke 
için çok büyük risktir. Ne yazık ki 
bugün bu risk, beyin göçü olarak 
karşımızdadır. İçinde bulunduğumuz 
konjonktürde Türkiye avantajları ve 
potansiyelini hukukun üstünlüğü 
ilkesi çerçevesinde doğru 
konumlandırır ve hamlelerini doğru 

yaparsa, kazanan taraf 
olacaktır. Çünkü bu 
ülke, Mustafa Kemal 
Atatürk’ün sağlam 
temeller üzerinde 
kurduğu çağdaş, 
demokratik, laik Türkiye 
Cumhuriyeti’dir. Yeter 
ki kuruluş ilkelerimizi 
hatırlayalım ve gereğini 
yapalım” diye konuştu.

“Hukuk sistemi güvenilir değilse 
yabancı yatırımcı gelmez”
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EGE’DEN

Adnan YILDIRIM
Ekonomi Bakan 
Yardımcısı (2014-2015)
Türk Eximbank Genel 
Müdürü (2016-2019)

RUSYA’NIN UKRAYNA 
SALDIRISININ BÖLGE 
ÜLKELERİ İLE KÜRESEL 
EKONOMİYE YANSIMALARI

Rusya ile Ukrayna arasında jeopolitik 
konularda yaşanan ihtilaflı konular; önce 
iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesine, 
ardından 2014’te Kırım’ın işgaliyle 
tırmanmasına ve nihayet 24 Şubat 
2022 tarihinde Rusya’nın Ukrayna’ya 
saldırısı ile savaşa dönüştü. Savaşın 
bahanesi olarak Rusya’nın dile getirdiği; 
Ukrayna’nın NATO’ya katılım kararından 
geri adım atılması, Kırım’ın statüsünün 
kabulü, daha önce referandum yapılan 
Donbas bölgesindeki iki eyaletin durumu 
gibi konularda taraflar arasında bir 
anlaşma olmazsa kalıcı barış ihtimali zor 
görünüyor. 

Rusya’nın saldırısına karşı olduğunu 
açıklayan ABD ve Avrupa ülkeleri, 
Ukrayna’yı işgale karşı doğrudan korumak 
yerine Ukrayna’ya maddi yardım ve askeri 
ekipman desteğiyle birlikte ekonomik 
yaptırımlarla da Rusya’nın saldırısını 
dolaylı olarak önlemeye çalışmaktadırlar. 
Yaptırımlar, ticari ve finansal içerikli olup 
Rusya’nın rezervlerinin önemli bölümü ile 
uluslararası finans sistemini kullanımının 

engellenmesi ve Rusya’nın dünya ile 
ticaretinin küçültülmesi başlıkları altında 
duyuruldu. Açıklanan yaptırımlar; Rusya 
hükümeti, devlet şirketleri ve özel 
şirketlerle sınırlı kalmayıp, dışarıdaki Rus 
oligarkların (ve yakınlarının) servetlerine 
el konulmasına kadar genişletildi. Bu 
ortamda, diğer ülkelerdeki sade Rus 
vatandaşları bile olumsuz etkilendi. 
Askeri alanda başlayan savaş, kısa 
sürede küresel boyutta ekonomik savaşa 
dönüştü. İki ülke arasındaki sorunların 
kısa vadede kalıcı çözümlenemeyeceği; 
savaş boyutunda çözüm olsa bile, 
küresel boyuttaki ekonomik ayrışmanın/
yaptırımların uzun vadeli olacağı 
anlaşılmaktadır. Ekonomide küresel 
yeniden yapılanmanın ve dönüşümün 
nasıl şekilleneceği henüz belirsiz 
olmakla beraber, sonuçta Doğu-Batı 
kutuplaşmasına dönüşmesi kaçınılmazdır. 
Çünkü yaptırımların muhatabı Rusya’nın, 
Asya ülkelerinin çoğunluğu ile çeşitli 
siyasi, ekonomik birlik ya da ikili işbirliği 
anlaşmaları bulunmaktadır. Tabii ki 
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Rusya’nın savaşta başarısız olması durumu 
ile ekonomik yaptırımların etkisi birleşince; 
zaten sığ olan Rus ekonomisini çökertmesi; 
(egemen bir ülkeyi işgal edeceğim derken) 
içerideki durumun daha da kötüleşmesi ile 
kendisinde bölünme/parçalanma riskini de 
barındırmaktadır.

Rus şirketlerinin yeni 
adresleri hangi ülkeler olur?
Uzun süreceği anlaşılan ekonomik 

yaptırımlardan etkilenen Rusya’daki 
şirketlerin, Rusya’nın içinde bulunduğu 
siyasi & ekonomik birlik ülkeleri ve ikili 
anlaşma yaptığı ülkelerle ticaretini ve bu 
ülkelerde üretim faaliyetlerini artırması 
beklenir. Tıpkı, ABD-Çin ticaret savaşlarında 
artırılan gümrük vergileri nedeniyle, 
bazı Çinli şirketler ile Çin’de üretim 
yapan yabancı şirketlerin Vietnam’ı tercih etmesi 
gibi. Gelişmelere bakıldığında; Rus hükümetinin ve 
şirketlerinin girişimlerinin de bu doğrultuda olduğu; 
gidilen/gidilecek ülkelerin de öncelikle BDT ülkeleri, 
Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri ile Şangay İşbirliği 
Örgütü ülkeleri olduğu görülmektedir. Aşağıda, 
Rusya’nın bu ülkelerle ekonomik ilişkilerinin genel 
çerçevesini özetlemeye çalışacağız.

BDT ülkeleri
Rusya, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova, Tacikistan, 

Türkmenistan ve Özbekistan’dan oluşan BDT (CIS) 
ülkeleri; belli ölçüde serbest ticareti de içeren kapalı 
ekonomi modeli içinde faaliyet göstermektedir. 
BDT içinde, çok sayıda malda gümrüksüz ticaret 
yapılabilmekle beraber tam bir serbest ticaret ortamı 
olmayıp Topluluk ülkelerinin kendi içinde ayrıca ikili 
ticari anlaşmaları da bulunmaktadır.

Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri (EAEU)
Rusya, Ermenistan, Belarus, Kazakistan ve 

Kırgızistan’ın yer aldığı Birlik içinde tam bir serbest 
ticaret yapılmaktadır. Ayrıca Birliğin Singapur, Vietnam, 
İran ve Sırbistan ile STA anlaşmaları bulunmakta, 
başta Çin ve Hindistan olmak üzere STA görüşmeleri 
yapılmaktadır. Bazı ülkelerinin ABD ve AB ile ikili 
tercihli ticaret anlaşmalarının olması, Birlik içinde 
üretim yapan/yapacak Rus şirketlerine ilave fırsatlar 
sunmaktadır.

Şangay İşbirliği Örgütü (SCO)
Rusya’nın içinde bulunduğu SCO’nun kuruluş 

amacı ve faaliyetleri ekonomik işbirliğinin ötesinde; 
siyasi, ticari, eğitim, enerji, kültür, taşımacılık, turizm, 
çevre, araştırma, teknoloji alanlarını da kapsamakta; 

bu haliyle SCO ikinci bir Avrupa Birliği olma yolunda 
ilerlemeye çalışmaktadır. Rusya, Çin, Hindistan, 
Kazakistan, Özbekistan, Pakistan, Kırgızistan ve 
Tacikistan’ın yer aldığı örgütün dört gözlemci üyesi 
(İran, Afganistan, Moğolistan, Belarus) ile aralarında 
Türkiye’nin de yer aldığı altı diyalog üyesi (Türkiye, 
Azerbaycan, Ermenistan, Kamboçya, Nepal, Sri Lanka) 
bulunmaktadır.

Değerlendirme
Ukrayna saldırısı sonrasında batı ülkeleri ile ilişkileri 

her alanda gerilen, çok yönlü yaptırımlara muhatap 
olan Rusya; ekonomi başta olmak üzere her alandaki 
ilişkilerini eskisinden daha fazla, içinde bulunduğu 
coğrafyaya ve doğrudan/dolaylı etkili olduğu ülkelere 
yoğunlaştırmaktadır. Bu durum sadece Rusya hükümeti 
için değil, Rus vatandaşları ile Rus şirketleri için de söz 
konusudur. Amaca bağlı olarak, ilk etapta gidilecek 
ülkeler bellidir. Geçtiğimiz ay BM’de, Rusya’nın Ukrayna 
saldırısını kınayan ve durdurulmasını isteyen karar 
oylamasında Rusya’nın doğrudan lehinde oy kullanan 
az sayıda küçük ülkenin dışında, çekimser oy kullanan 
ya da oylamaya katılmayıp Rusya’ya destek veren 
Asya ve Afrika ağırlıklı ülke sayısının 51 olduğunu 
da unutmamak gerekir. Önümüzdeki dönemde; 
Rusya’nın, Rus vatandaşlarının ve Rus şirketlerinin; 
BM’de, doğrudan/dolaylı Rusya lehine pozisyon alan 
bu ülkelerdeki varlığını ve faaliyetlerini artırması 
beklenmektedir. Bu durum o ülkeler için olumludur. 
Türkiye açısından ise durum farklıdır. Rusya ile ikili 
ilişkilerimizde fazla bir değişiklik beklemiyoruz, Rus 
vatandaşlarının tatil ve vatandaşlık amaçlı Türkiye 
tercihleri ise artarak devam eder ancak Rus şirketleri 
öncelikle Rusya’nın ikili ve çok taraflı ekonomik/
siyasi anlaşmalarının bulunduğu ülkeleri tercih etmek 
durumundadır.
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28.07.2016 tarihli ve 6735 
sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 
uyarınca, uluslararası işgücüne 
ilişkin politikaların belirlenmesi, 
uygulanması, izlenmesi ile 
yabancılara verilecek çalışma izni 
ve çalışma izni muafiyetlerine dair 
iş ve işlemlerde izlenecek usul ve 
esasları, yetki ve sorumlulukları 
ve uluslararası işgücü alanındaki 
hak ve yükümlülükleri düzenlemek 
amacıyla Uluslararası İşgücü 
Kanunu Uygulama Yönetmeliği 
02.02.2022 tarihinde 31738 sayılı 
Resmi Gazete’de yürürlüğe girmiştir. 
Bu yönetmelik ile 29.08.2003 
tarihli ve 25214 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Yabancıların 
Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 
Uygulama Yönetmeliği yürürlükten 

kaldırılmıştır.
Uluslararası işgücü politikası, 

temel olarak Türkiye’nin ihtiyaç 
duyduğu işgücünün öncelikle yerli 
işgücünden karşılanmasını hedef 
alan ulusal istihdam politikalarının 
sürdürülebilirliğini bozmadan, 
yerli ve yabancı işgücü dengesinin 
kurularak nitelikli yabancı 
işgücünden de yararlanılması 
esasına dayalı olarak Uluslararası 
İşgücü Genel Müdürlüğünce 
uygulanacaktır. 

Uluslararası işgücü politikasının 
kapsamına giren alanlarda işgücü 
piyasası eğilimleri ve tahminleri, 
sistemden sağlanacak veriler ile 
ilgili kurumlarca tutulan veriler 
ve yapılan saha araştırmalarının 
sonuçlarından sağlanan veri, 

bilgi ve belgelerden yararlanarak 
oluşturulacaktır. Yabancıların 
çalışma izni ve çalışma izni muafiyet 
başvuruları ile diğer başvuruların 
alınması, değerlendirilmesi ve 
sonuçlandırılmasına ilişkin tüm 
işlemlerin sistem üzerinden 
elektronik ortamda yapılacaktır. 
Sistem Türkçe olarak hizmet 
verecektir. Genel Müdürlükçe 
uygun görülürse diğer yabancı 
dillerin de sisteme eklenebileceği 
düzenlenmiştir. Gerekli görülen 
hallerde sistem dışından 
başvuruların alınması Genel 
Müdürlükçe sağlanabilir. Bu 
başvurulara ilişkin bilgi ve belgelerin, 
başvurunun sonuçlandırıldığı 
tarihten itibaren otuz gün içinde 
sisteme girilmesi zorunludur. 

HUKUK

ULUSLARARASI İŞGÜCÜ 
KANUNU UYGULAMA 

YÖNETMELİĞİ İLE GELEN YENİ 
DÜZENLEMELERAv. Murat ULUSU

EBSO Hukuk Danışmanı
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İlgili Yönetmelikte Türkiye’de 
çalışacak yabancının çalışmaya 
başlamadan önce çalışma izni 
alması zorunlu olduğu önemle 
belirtilmiştir. Çalışma izni Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından verilmektedir. Bununla 
birlikte, Kanunlarda veya Türkiye’nin 
taraf olduğu ikili veya çok taraflı 
anlaşmalar veya uluslararası 
sözleşmelerde çalışma izni almadan 
çalışabileceği belirtilen yabancılar 
ile ilgili hükümler saklıdır. Bu 
kapsamdaki yabancıların Türkiye’de 
çalışmaya başlamaları,  çalışmaya 
başlamadan en geç bir gün önce 
ve çalışmalarının sona ermesi bu 
tarihten itibaren en geç on beş 
gün içinde Bakanlığa bildirilecektir. 
Yine, 29.05.2009 tarihli ve 5901 
sayılı Kanunun 28 inci maddesi 
kapsamında doğumla Türk vatandaşı 
olup da İçişleri Bakanlığından çıkma 
izni alarak Türk vatandaşlığını 
kaybedenler ve üçüncü dereceye 
kadar olan altsoylarından Mavi 
Kart sahibi olanlar veya Mavi 
Kart Kütüğüne kaydı olduğunu 
belgeleyenler Türkiye’de çalışma izni 
almadan çalışabilecektir.

Çalışma izni başvuruları yurt 
dışında yabancının vatandaşı olduğu 
veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki 
Türk dış temsilciliğine yapılır. Bu 
başvurulara ilişkin bilgi ve belgeler 
ile varsa görüş ve değerlendirmeler, 
Türk dış temsilciliğince Bakanlığa 
iletilir. Başvurunun olumlu 
değerlendirilmesi hâlinde yabancıya 
çalışma izni verilir. Yurtiçinden 
yapılan başvurularda yabancının, 
çalışma izninin başlangıç tarihinden 
itibaren bir ay içerisinde çalışmaya 
başlaması zorunludur. Yurtdışından 
yapılan başvurularda yabancının 
yurda giriş tarihinden itibaren bir 
ay içerisinde ve her halde çalışma 
izninin başlangıç tarihinden itibaren 
altı ay içerisinde ilgili mevzuat 
kapsamında yükümlülüklerini 
yerine getirmek suretiyle çalışmaya 
başlaması zorunludur. Belirli bir 
süre için Türkiye’de kamu kurum ve 
kuruluşlarınca gerçekleştirilen veya 

Genel Müdürlükçe ülke ekonomisine 
yüksek katkı sağlayacağı veya 
istihdam yaratacağı değerlendirilen 
bir projede istihdam edilen 
yabancıların çalışma izinleri, iş 
veya hizmet sözleşmesinin süresini 
aşmamak üzere üç yıla kadar 
düzenlenebilecektir.

Çalışma izni süre uzatma 
başvurusu, çalışma izni süresinin 
dolmasına altmış gün kalmasından 
itibaren ve her halde çalışma izni 
süresi dolmadan sistem üzerinden 
yapılır. Türkiye’de uzun dönem 
ikamet izni veya en az sekiz yıl 
kanuni çalışma izni olan yabancılar 
süresiz çalışma iznine başvurabilir. 
Ancak, yabancının başvuru şartlarını 
taşıması süresiz çalışma izni verilmesi 
hususunda yabancıya mutlak hak 
sağlamayacaktır. İş veya hizmet 
sözleşmesinin ücretsiz izin yoluyla 
askıya alınması ve ücretsiz iznin 
sonlanması durumlarının işverence 
en az bir gün önceden Bakanlığa 
bildirilmesi zorunludur.  

İçişleri veya Dışişleri Bakanlığı 
tarafından Türk soylu olduğu 
bildirilen yabancılar, Türk 
vatandaşlarına hasredilen iş ve 
meslekler için 25.09.1981 tarihli 
ve 2527 sayılı Kanunun 1’inci ve 
3’üncü maddeleri kapsamında 
Türkiye’de ihtiyaç duyulan meslek 
ve sanat dallarında çalışmak üzere 
başvuru yapabilir. Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti vatandaşları Türkiye’de 
kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalışma izni almadan çalışabilmeleri 

mümkündür ancak kamu kurum ve 
kuruluşları dışında çalışacakların 
çalışma izni almaları zorunludur. 
Bir Türk vatandaşı ile en az üç yıl 
süreyle Türkiye’de evlilik birliği 
içinde yaşayan yabancı adına yapılan 
çalışma izni başvurusu bakımından 
çalışma izinleri, iş veya hizmet 
sözleşmesinin süresini aşmamak 
üzere üç yıla kadar düzenlenebilir. 

Türkiye’de bir yükseköğretim 
kurumunda örgün öğretim 
programlarına kayıtlı yabancı 
öğrenciler, çalışma izni almak 
kaydıyla çalışabilirler. Bir şirketin 
yurtdışında kurulu bir işyerinde 
çalışmaktayken şirket içi çalışan 
değişimi kapsamında, 6102 sayılı 
Kanuna göre Türkiye’de kurulu 
bulunan şirketine ait bir işyerinde 
yönetici olarak veya uzmanlık 
gerektiren işlerde çalışmak üzere 
görevlendirdiği yabancının çalışma 
izni, iş veya hizmet sözleşmesinin 
süresini aşmamak üzere iki yıla kadar 
düzenlenebileceği belirtilmiştir.

İlgili yönetmeliğin 63 üncü 
maddenin birinci fıkrasına göre 
yapılan denetimler ve ikinci fıkrasına 
göre yapılan bildirimler üzerine, 
gönderilen tutanaklara ve denetim 
raporlarına göre, Kanunda yer 
alan idari yaptırımlar Çalışma ve 
İş Kurumu İl Müdürünce uygulanır. 
Çalışma izni olmadan çalıştığı 
tespit edilen yabancılar sınır dışı 
edilmek üzere Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürlüğünce İl Göç İdaresi 
Müdürlüğüne bildirilecektir.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Meclis Başkan Vekili Işın 
Yılmaz, Şubat ayı Meclis 

toplantısında yaptığı açılış ve 
Başkanlık sunumlarında, ne yazık 
ki Türkiye’nin bölgesinde başlayan 
yeni bir savaşı ekranlardan 
izlemekte olduklarını söyledi.

Savaşın kazananı olmadığı 
gibi, kadınlar ve çocukların 
yine en büyük mağduriyeti 
yaşadığını vurgulayan Yılmaz, 
“Mevcut ekonomik sorunlarımız 
bir yana, Rusya’nın Ukrayna’yı 
işgaliyle başlayan savaşla birlikte 
ülkemizin artan jeopolitik ve 
ekonomik risklerini de yakından 
takip etmekteyiz. Daha fazla sivil 
zarar görmeden diyalogla uzlaşı 
sağlanmasını umuyoruz” dedi.

Enerji faturaları, gıda fiyatları 
derken iç talepte bir yavaşlama 
yaşandığını ifade eden Yılmaz, 
“Gıda fiyatlarında KDV’nin yüzde 
1’e indirilmesi ile gözler üreticiye 
çevrildi, ancak üreticilerimiz her 
geçen gün artan maliyetler söz 
konusu iken toptan verdiği ürünün 

perakende yansımasını kontrol 
edemiyor. Mazot fiyatlarının artışı 
da ürün fiyatlarını olumsuz etkiliyor. 
En azından büyük marketlerin 
tıpkı küresel ekonomide tercih 
edildiği gibi, yakından al prensibiyle 
hareket ederek ürüne yansıyan 
yol maliyetlerinden kurtulması 
gerekmekte. Üreticilerimizin de 
paketleme tercihlerinde daha 
ekonomik seçeneklere gitmesi, 
fiyatlara olumlu yansıyabilecektir. 
Şu anda iç piyasadaki fiyat artışları 
karşısında üretici sorumlu gibi 
gösteriliyor. Oysa nakliye, çalışan, 
paketleme ve ara malı maliyetleri 
üreticinin elini kolunu bağladı. 
İhracatçı olmayan firmalar için 
durum çok daha zorlu görünüyor” 
diye konuştu.

Vekaleten aldığı her konuşma 
görevinde mutlaka kadınlarımıza 
değinmeye gayret ettiğini 
dile getiren Yılmaz, “Maalesef 
ülkemizde her geçen gün artan 
oranlarda kadınlarımız, onları 
sevdiklerini söyleyen erkekler 
tarafından öldürülüyor. En 

son henüz 16 yaşında bir kız 
çocuğumuz zorla nişanlandırıldığı 
erkek tarafından hunharca 
öldürüldü. Gücümüz yettiğince 
kadınlarımıza şiddet uygulayanlara, 
bu şiddete ortak olanlara, şiddeti 
cezalandırmayanlara, ‘mış gibi’ 
yapanlara karşı duracağız. Kadına 
şiddettin arttığı bir süreçte 8 
Mart’ta Dünya Kadınlar Gününü 
kutluyoruz. Şiddet sorunu bir 
yana, ne yazık ki hala iş hayatında 
kadınlarımızın sayısı oldukça az 
ve üst yönetimlerde yer alma 
oranı oldukça düşük seviyelerde. 
Son birkaç yıldır dünya geneline 
bakıldığında gerek parlamentoda, 
gerekse kurumların en üst 
yönetiminde kadınları görüyoruz. 
Sürdürülebilir kalkınma için 
kadınlarımızın ekonomideki rolüne 
odaklanan ve kadınlara bu fırsatı 
verenlerin de başarılı sonuçlara 
ulaştıklarını izliyoruz. Ülkemizin 
kadınlarına verdiği fırsatlar ve değer 
ile kadının toplumsal statüsünü 
yükselten adımları atmasını temenni 
ediyorum” ifadesini kullandı.

Yılmaz’dan Meclis temennileri
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MECLİS

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yö-
netim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, EBSO Meclisi’nin 

Şubat ayı toplantısında yaptığı 
konuşmasında bütün dünyanın 
Rusya-Ukrayna savaşına kilitlendiğini 
belirterek üretimin batıdan doğuya 
kayması neticesinde sıcak savaşın 
başlayacağının belli olduğunu, önceki 
yıllarda Meclis üyeleri ile paylaştığı 
ve 1950’li yıllardan 2010 yıllarına 
dünyadaki üretimin seyri ile 2025 
yıllarında hangi bölgelerde daha fazla 
üretimin artacağı konusunda Dünya 

Bankası’ndaki McKinsey’in yapmış 
olduğu bir çalışmada bunun açıkça 
görüldüğünü söyledi.

Rusya’ya yönelik 
yaptırımlar
Rusya’da ‘savaş’ kelimesi yerine 

‘operasyon’ kelimesinin kullanılma-
sının dikkat çekici olduğunu dile 
getiren Yorgancılar, “Konu kamuoyu-
na ‘yapılan bir savaş değil, tamamen 
Ukrayna’ya karşı bir operasyondur’ 
şekliyle lanse edildi. Yaşananlar 
sonrasında birçok ülke Rusya’nın para 

transferiyle ilgili yapılan SWIFT anlaş-
malarını kaldırıldı. Yani Rusya’dan ya-
pılan bir ihracatın parasının Rusya’ya 
gönderilemeyeceği veya Rusya’daki 
bir müşterimizin ithalatının karşılığın-
da parasını göndermeyeceği şekliyle 
para transferi durduruldu. Bir diğer 
önemli konu ise, hava taşımacılığıyla 
ilgili sadece Çin, Hindistan ve Orta-
doğu’da bazı ülkelere Rus uçaklarının 
uçması izinin verilmesi durumudur. 
Bu şekilde devam ederse Rusya daha 
da fazla engellemeyle karşı karşıya 
kalabilecektir” dedi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Ülkemiz ne yazık ki Arjantin’den sonra ikinci 
en kırılgan ülke olarak gösteriliyor. Bu süreçten sonra hem ülkemizin hem de firmalarımızın 
kredi temin etmesi zorlaşacak. Böyle bir döneme maalesef yüksek enflasyon ve yüksek döviz 
ihtiyacıyla girmiş bulunuyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı, ülkemizin risk primini yeniden 600’lerin 

üzerine çıkararak kırılganlığımızı maalesef ortaya koydu” dedi.

Yorgancılar’dan 
‘kırılganlık’ uyarısı



29MART 2022

MECLİS

ASELSAN’ın ‘Gücümüz Bir’ 
platformu
Şubat ayı içinde ASELSAN’ın üst 

düzey yöneticileriyle, sektörde katma 
değerli yerli üretimin arttırılması ve 
millileştirilmesi konusuyla ilgili yerli 
firmalarımıza ilişkin fırsatlara dönük 
önemli bir toplantı yaptıklarını belir-
ten Yorgancılar, “Kendileri, tedarikçi-
lerle ilişkilerin güçlendirilmesi ve yeni 
tedarikçilerin ekosisteme kazan-
dırılması amacıyla ‘Gücümüz Bir’ 
platformunun oluşturulduğu bilgisini 
verdiler. Platforma ilişkin web sayfa-
sının mutlaka incelenmesini, sunulan 
fırsatlardan ve çağrıya çıkıp program-
lardan yararlanılmasını öneriyorum. 
Gücümüz Bir platformunda önemli 
destekler yer alıyor. Desteklerden tek 
bir firma yararlanabildiği gibi iki veya 
üç firma da birleşerek aynı desteği 
alabiliyor. Web sitesinin kullanımı da 
gayet kolay. Öncelikle firmayı tanıtan 
çok basit bir anket formunun doldu-
rulması gerekiyor. Bu anket formunu 
doldurur durmaz, ertesi gün veya 
en geç iki gün sonra firma aranıyor. 
Yetkililerin fabrika ziyaretinden sonra 
iş birliğinin ne şekilde geliştirilebile-
ceğine ilişkin çalışmalar başlatılıyor” 
diye konuştu. 

Küresel bloklaşma ve 
sıcak savaş
Önceki senelerde Meclis üyeleri 

ile paylaştığı ve ticari bloklaşmanın 
artmasındaki ana sebebi ortaya 
koyan verilerin yer aldığı slaytın 
güncellenmiş halini paylaşan Yorgan-
cılar, “Slaytta da görüldüğü üzere 
küresel ekonomiden aldığı payla güç 
kaybeden bir Batı, güç kazanan Çin 
ve onunla beraber hareket eden, 
Sovyetlerin dağılmadan önceki gü-
cüne yeniden ulaşmak isteyen Rusya, 
bugün yine sahnededir. Rusya bu 
arzusunu çok açık olarak dillendiriyor. 
Enerji kozunu da kullanarak, Karade-
niz’de hakimiyet kurmak için stratejik 
değeri olan Ukrayna’yı işgal etmek-
ten çekinmiyor. Bazı liderler, Rus-
ya’nın yaptığının anlaşılamaz oldu-
ğuyla ilgili kamuoyunda sürekli olarak 
görüşlerini dile getiriyorlar; ama eski 

bir Rus düşünür ‘Rusya akılla anlaşıl-
maz, arşınla ölçülmez’ demiş. 2050 
yılında küresel ekonomiden Batının 
değil Doğunun çok daha fazla pay 
alacağı, yıllar önce raporlarla kamuo-
yuyla paylaşıldı” ifadesini kullandı.

“En çok Türkiye 
etkilenecek”
Ortaya çıkan yaptırımları göze 

alan Vladimir Putin, yangına körükle 
giden Amerika Birleşik Devletleri ve 
yalnız bırakılan Ukrayna karşısında en 
büyük mağduriyeti sivil halkın yaşa-
dığını belirten Yorgancılar, “Yeni bir 
küresel kutuplaşmayla yüz yüzeyiz. 
21. yüzyılda böylesine bir savaştan 
herkes zarar görecek, ama en çok da 
ülkemiz etkilenecek. Çünkü iki ülke 
ile de çok güçlü ticari ilişkilerimizin 
olmasının yanında, ekonomik ve 
jeopolitik risklerimiz de söz konusu. 
Savaşın şiddetinin artması halinde 
gıda, petrol ve enerji fiyatlarında 
ciddi artışlar kaçınılmazdır. Böyle bir 
operasyon, ne kadar güçlü olursa 
olsunlar, ülkeleri maalesef doğrudan 
ekonomik olarak çökertti. Nitekim 
petrol 100 doları geçti, Rusya’yla ikili 
ilişkilerimizde söz konusu olan tarım-
sal ürünlerden enerjiye kadar dış ba-
ğımlılıklarımızda riskler söz konusu. 
Sadece buğday ithalatımızın yüzde 
64’ünü Rusya’dan, yüzde 13’ünü de 
Ukrayna’dan yapıyoruz. Doğalgaz 
ithalatımızın Rusya’daki payı yüzde 
30’la 40 arasında. En ufak bir sıkın-
tıda ithalat merkezindeki tıkanıklığın 
ülkemizde meydana getirebileceği 
ekonomik hasar çok ciddi boyutlarda 
olabilecektir” dedi. 

Turizm boyutu
Savaşan iki ülke ile Türkiye’nin 

ilişkilerinin önemli bir boyutunun 
da turizm olduğunu dile getiren 
Yorgancılar, “Rusya ve Ukrayna’nın 
Türkiye’ye gelen toplam turist sayısı 
içindeki payları yüzde 30’lara varıyor. 
Turizmin sekteye uğraması ve risk 
primimizdeki artış ile finansmana 
ulaşmak epey maliyetli olacak. Fiyat 
ve kur artışları enflasyonu tetiklerken, 
döviz açığımız artacak ve ekono-

mimizi maalesef bir sarmalla yine 
dönüştürmek durumunda kalacağız. 
Savaşın ilk gününde en çok değer 
kaybeden para, yine Türk Lirası oldu. 
Bu süreçte Hazine’nin yükü de gide-
rek ağırlaştı” diye konuştu.

Türkiye’nin NATO üyesi bir ülke 
olarak sorumluluklarının belli olduğu-
nu vurgulayan Yorgancılar, “Taraf seç-
meden, aradaki güçlü ticari ilişkileri-
mizin hassasiyeti içinde davranmamız 
önem teşkil ediyor. ‘Savaşa hayır’ 
dedik, ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ 
dedik. Mustafa Kemal Atatürk’ün dış 
politika stratejisinin, Montrö Boğazlar 
Sözleşmesi’nin, Lozan Anlaşması’nın 
bu topraklar için ne kadar önemli 
ve garantör olduğunu bir kez daha 
gördük. Fidel Castro’nun ‘Dünyada 
öldükten sonra ülkesini yöneten tek 
lider Mustafa Kemal Atatürk’tür’ sözü 
de ne kadar büyük bir liderimiz oldu-
ğunu ayrıca vurgulayan bir sözdür” 
ifadesini kullandı.

Yorgancılar, dünyanın her yerinde 
bu savaşla ilgili protestolar gerçek-
leştirildiğini, daha fazla can kaybı 
olmadan operasyonun son bulması-
nın en büyük temennisi olduğunu dile 
getirdi.

Enerji zamları hakkında düşünce-
lerini öğrenmek üzere EBSO üyeleri 
nezdinde bir anket yaptıkları bilgisini 
veren Yorgancılar, anket sonucunda 
ortaya çıkan önerileri Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığına, TOBB’a, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığına, Hazine 
ve Maliye Bakanlığına gönderildiğini, 
çünkü söz konusu savaşın en çok 
enerji temininde Avrupa Birliği’ni ve 
ülkemizi zorlayacağını söyledi.

Enerji maliyetleri
Ocak ayında yaşanan enerji 

kısıtlamasından en çok OSB’lerin 
etkilendiğini, sonrasında ise 
Isparta’da önemli bir elektrik 
kesintisinin yaşandığını hatırlatan 
Yorgancılar, “Bunun sebebi dağıtım 
şirketlerinin maalesef dağıtımla 
ilgili yapılması gereken yenileme ve 
bakım işlerini gerçekleştirmemesidir. 
Türkiye’de 21 tane dağıtım şirketi 
bulunuyor. Bu 21 firmanın ‘görevli 
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şirket’ tabiriyle 21 tane de ayrıca 
şirketi bulunuyor. Bu şirketler 
perakende olarak illerde satış 
gerçekleştiriyor. Her bir şirketin 
üzerinden elektrik fiyatlarının 
geçmesi, fiyatları otomatik olarak 
yukarıya çekiyor. Aslında devletimiz 
ilk üreticiden alıp enerji üretim 
fiyatlaması yaptıktan sonra halka 
satabilse, halkın ve sanayicinin daha 
ucuz fiyatlardan enerji kullanabilmesi 
mümkün olur. Üzerinde durulması 
gereken diğer bir konu da, her 
faturada karşılaşılan kayıp ve kaçak 
miktarıdır. Böyle bir uygulamanın 
dünyada benzeri bulunmuyor. Zaten 
gerekçesini anlamak da mümkün 
değil. Bu kadar büyük bir kayıp 
ve kaçak maliyetinin faturalara 
yansımasını doğru bulmuyorum” 
dedi.

Yenilenebilir enerji 
yatırımları
Yenilenebilir enerji yatırımlarının 

önemine değinen Yorgancılar, 
“Dünyada güneş enerjisini kullanan 
ülkelere ve yıllık güneş görme 
saatlerine baktığımızda ve ülkemizle 
kıyasladığımızda; Avrupa’nın en 
büyük kurulum gücüne sahip 
Almanya’nın neredeyse yedi kat, 
Japonya’nın altı kat, ABD’nin 
on kat kurulum güce sahip 
olduğunu üzülerek görmekteyiz. 
Biz yenilenebilir enerjide kurulu 
gücümüzü artırmadığımız sürece 
enerji kısıntılarının artarak devam 
edeceği inancındayım. Sayın 
Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan 
‘Yeşil Büyüme Stratejisi’ kapsamında 
lisanssız rüzgâr ve güneş enerjisi 
yatırımlarına 4. Bölge teşviki 
kararını gecikmiş olmakla birlikte 
oldukça olumlu buluyorum. Israrlı 
girişimlerimizin sonucunu kısmen de 
olsa almış olduk. Ancak, hem yatırım 
hem de altyapı sorunları adına 
daha çok ve benzer somut adımlara 
ihtiyacımız var. 1000 megavata 
kadar olan fabrika çatılarına yatırım 
yapıldığında, bu yatırım 3,5 yıl gibi 
bir sürede kendini amorti ediyor. Bu 
durum göz önüne alındığında güneş 

enerjisini kullanarak yatırım yapmak 
son derece cazip oluyor” diye 
konuştu.

Küresel ekonomi ve Türkiye
Mart ayından itibaren ABD 

Merkez Bankası FED’in sıkılaştırma 
programını başlatmasıyla birlikte 
gelişmekte olan ülkelerin bu karara 
karşı kırılganlıklarının Bloomberg 
tarafından analizinin yapıldığını dile 
getiren Yorgancılar. “Buna göre ül-
kemiz ne yazık ki Arjantin’den sonra 
ikinci en kırılgan ülke olarak gösterili-
yor. Bu süreçten sonra hem ülkemizin 
hem de firmalarımızın kredi temin 
etmesi zorlaşacak. Kredi maliyetleri 
de oldukça yükselecek. Artık para-
ların saçıldığı dönem geride kaldı. 
Böyle bir döneme maalesef yüksek 
enflasyon ve yüksek döviz ihtiyacıyla 
girmiş bulunuyoruz. Rusya-Ukrayna 
savaşı, ülkemizin risk primini yeniden 
600’lerin üzerine çıkararak kırılgan-
lığımızı maalesef ortaya koydu. Dış 
piyasalardaki görünümümüz ne yazık 
ki böylesine olumsuz iken, ülkemizde 
ekonomi modelinin yeni adımlar ve 
enflasyon tedbirleriyle tanıtım top-
lantısı 12 Şubat Cumartesi günü İstan-
bul’da Hazine ve Maliye Bakanımızın 
sunumu ile yapıldı. Sunulan paketin 
içinde Hazine destekli ve kefalet ola-
rak adlandırılan toplamda 60 milyar 
liranın 25 milyar lirasının yatırım, 25 
milyar lirasının ihracat ve 10 milyar 
lirasının da işletme kredisi harcama-
ları olarak bankalarca kullandırılacağı 
açıklandı. İthalatı azaltan ve ihracata 
katkı sunan sektörlerin önceliklen-
dirilecek olması son derece önemli. 
İhtiyacı olanlara, ilgili bankalarla 
görüşerek süreçten faydalanmalarını 
hatırlatmak istiyorum. Ayrıca Merkez 
Bankası reeskont kredilerinin ihracat 
karşılığı 6 aya kadar belirli şartlarda 
12’den başlıyor. Yıllık 9’a kadar gelen 
ihracat kredi desteği de söz konusu. 
Bu hususu da bir kez daha belirtmek 
istiyorum” ifadesini kullandı.

Söz konusu toplantıda Cumhur-
başkanı tarafından gıda fiyatlarında 
Katma Değer Vergisinin yüzde 1’e 
indirilmesi müjdesinin verildiğini 

hatırlatan Yorgancılar, “Pandeminin 
başından itibaren bunu talep ettik. 
Girdileri sürekli artış halinde olan 
üreticiler de benzer indirimlerin eş 
zamanlı olarak yapılmasını bekliyor. 
Ancak burada çok önemli bir konu 
var; gıda üreticilerimiz yüzde 18 
KDV’yle girdilerini alırken, ürünlerini 
yüzde 1 KDV’yle sattıkları takdirde 
aradaki yüzde 17’lik maliyeti nereden 
karşılayacakları konusu büyük bir 
soru işareti olarak duruyor. Çünkü 
ay sonunda KDV beyannamesi ile 
Maliye’ye müracaat ediliyor, Maliye 
incelemesinden sonra vergi dairesi 
ancak bir sonraki ay geriye ödeme 
yapıyor. Bu durum düşünüldüğünde, 
ortada bir finansman maliyeti olduğu 
görülüyor. Üretici yüzde 18, yüzde 
20 para kazansa da kazandığı parayı 
iki ay sonra vergi dairesinin kontrolü 
akabinde alabilecek. Bununla ilgili 
olarak Bitkisel Ürünler Sanayi Meslek 
Komitesi Başkanı Cihangir Hür’ün bir 
önerisi var, onu da TOBB ile Hazine 
ve Maliye Bakanlığına ilettik. Fiyat 
artışlarına yönelik çözümleri, bunları 
doğuran ana sebeplere yönelerek 
aramamız gerekiyor. Bütün kesimleri 
olumsuz etkileyen artışları ancak 
birbirleriyle uyumlu para ve maliye 
politikalarıyla, disiplinli, akılcı, somut 
adımlar atarak çözebiliriz” dedi.

TOBB’un öncülüğünde TEPAV ve 
TOBB ETÜ işbirliğiyle Türkiye’nin en 
hızlı büyüyen 100 şirketinin belir-
lendiğini dile getiren Yorgancılar, 
“2017-2019 döneminde ciro artışına 
göre beş üyemiz, yani Zerodensity 
Yazılım AŞ, Kale Pratt&Whitney Uçak 
Motor,  Bymed Medikal, R Vent Medi-
kal ve Eraser Medikal Tıbbi Cihazlar 
firmaları listeye girdi. İzmir’den bu 
listeye giren toplam dokuz firma söz 
konusu. Firmalarımızı tebrik ederek, 
başarılarının devamını diliyorum” 
diye konuştu.

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
akredite odalar arasında üç yılda 
bir yapılan TOBB akreditasyon 
denetiminden 65 tam puan alarak 
akreditasyonunu devam ettirdiği 
belirten Yorgancılar, “EBSO olarak 
72 iyi uygulama, 9 iyi uygulama 
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sürdürülebilirliği ve 7 mükemmel 
performansıyla başarılı bir sonuç 
aldık. Başta Genel Sekreterimiz 
olmak üzere emeği geçen tüm EBSO 
personeline teşekkür ediyorum” 
ifadesini kullandı. 

Başkan Yorgancılar, EBSO Meclis 
Başkan Yardımcısı Işın Yılmaz 
nezdinde 8 Mart Dünya Kadınlar 
Gününü kutladı.

Yorgancılar konuları 
değerlendirdi
EBSO Meclis üyesi sanayicilerin 

gündeme getirdiği konuları da 
değerlendiren Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, Barış 
Erel’in kendi konuşmasıyla örtüşen 
bir konuşma yaptığını söyledi. Murat 
Kurtalan’ın dile getirdiği enerji 
yatırımlarıyla ilgili 25 Şubat 2022 
tarihinde tüm EBSO üyelerine bir 
yazı gönderdiklerini dile getiren 
Yorgancılar, söz konusu yazıda 
‘dördüncü teşvik bölgesindeki 
teşviklerden yararlanacaklara 
lisanssız faaliyet kapsamında bağlantı 
aşamasındaki sözleşme gücüyle sınırlı 
olmak kaydıyla’ şeklinde bir ifade 
bulunduğunu hatırlattı. Yorgancılar, 
“Güneş ve rüzgar enerjisinden 
elektrik üretilmesine yönelik 
işletmelere, kendi tüketimleriyle ilgili 
yapacakları enerji yatırımları, faiz ve 
kar payı hariç olmak üzere dördüncü 
bölge desteklerinden yararlanmasıyla 
ilgili olarak KDV istisnası, gümrük 
vergisi muafiyeti, 6 yıl sigorta primi 
işveren desteği, yüzde 70 vergi 
indirimi, yüzde 30 yatırıma katkı 
oranı uygulanması gibi teşvikler var. 

Ancak güneş enerjisinden elektrik 
üretimi yatırımlarda, modernizasyon 
niteliğindeki yatırımlarda 240 
kilovat altı kapasitedeki çatı dahil 
yatırımların teşvik edilmediği 
şeklinde de bir açıklama var. 
Dolayısıyla burada eksik ve yeniden 
düzenlenmesi gereken kısımlar var. 
Konunun çözümüne ilişkin temaslara 
devam edeceğiz” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürünün meslek 
liseleriyle ilgili MESEM uygulamasının 
lansmanını yaptığında çok şaşırdığını 
dile getiren Yorgancılar, “Yapılan 
araştırmaya göre 30 yaşını geçmiş, 
ortaokulu bitirmemiş, dolayısıyla 
işsiz durumda olan 1 milyon kişi 
bulunuyor. Bunları meslek lisesi 
mezunu yapabilmek amacıyla böyle 
bir uygulama başlatıldı. Sürecin 
nasıl işleyeceğini milli eğitim 
müdürüne sorduğumda; mesleki 
eğitim merkezinin eğitim kapsamına 
alınması ile öğrencilerin 4 yıllık 
eğitimi tamamlamaları halinde 12 
yıllık zorunlu eğitimi de tamamlamış 
sayılacaklarını, ayrıca fark derslerini 
alarak meslek lisesi diploması 
alabileceklerini, çırak öğrencilere 
eğitim gördüğü sürece aylık net 
asgari ücretin 1/3’ünün, kalfalara 
da 1/2’sinin devlet tarafından 
ödeneceğini,  öğrencilerin haftada 
bir gün teorik, diğer günler iş yerinde 
mesleki eğitim göreceklerini, 4 yıllık 
eğitim planlandığını, işletmelerde 
mesleki eğitimin ilk seneden son 
seneye kadar devam edeceğini, 
üçüncü yılın sonunda kalfalık 
sınavına, dördüncü yılın sonunda da 

ustalık sınavına girip başarılı olanlara 
belge verileceğini, sigortanın yine 
aynı şekilde yapılacağını söyledi. Bu 
uygulama, Sayın Kurtalan’ın ifade 
ettiği üzere son derece yanlış” diye 
konuştu.

Haluk Tezcan’ın açıklamasında 
sevindirici tek noktanın yurt içi 
arzında sorun yaşanmayacağı 
konusu olduğunu belirten 
Yorgancılar, “Zira Türkiye’deki 
buğdayın Türkiye’ye yetmesi son 
derece önemli. Silaj konusunu Tarım 
Bakanı ile paylaşacağım. Aliağa 
Organize Sanayi Bölgesi’nde açılışı 
yapılan jandarma karakolu için 
de tekrar tebrik ederim” ifadesini 
kullandı.

Yalım Temizocak ve Hayri 
Dursunoğlu’nun dile getirdiği sağlık 
ödemeleriyle ilgili TOBB Yönetim 
Kurulu Başkanıyla birlikte pek çok 
kez girişimde bulunduklarını belirten 
Yorgancılar, maalesef bir çözüm elde 
edilemediğini, ama konuyu takibe 
devam edeceklerini söyledi.

Hilmi Uğurtaş’ın bahsetmiş 
olduğu doğalgaz kullanım fiyatları 
ile ilgili konu için hem OSBÜK’ün, 
hem de OSBDER’in ilgili makamlar 
nezdinde girişimleri bulunduğu 
bilgisini veren Yorgancılar, “Biz 
de konuyu takip ediyoruz. Konu 
Sayın Bakanın da bilgisi dahilinde, 
kendisi çözüleceğini söyledi. 
Maalesef fiyat farkı, tamamen 
sistemin bir uygulaması. Bunun için 
yapabileceğimiz bir şey bulunmuyor. 
Ama EBSO olarak çözüm sürecinin 
takipçisi olacağız” diye konuştu.
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Hilmi Uğurtaş
OSB’lere 
uygulanan 
doğalgaz tarifeleri
EBSO Meclis Üyesi 

Hilmi Uğurtaş, enerji mali-
yetleri konusunun herkes 
tarafından dile getirildi-
ğini, ancak ne yazık ki 
organize sanayi bölge-
lerindeki sanayicilerin, 
organize sanayi bölgesi 
dışındaki sanayicilerle ne-
gatif olarak ayrıştırıldığını 
belirterek OSB’lerdeki sa-
nayicilerin 1 metreküplük 
doğalgazı 6,3 ve 9 TL’den 
kullanırken OSB dışındaki 
sanayicilerin sadece 2,2 TL ödediği-
ni söyledi.

Doğalgazın OSB’de sadece 
ısıtma amaçlı kullanılıyor bile olsa 
3,6 kat daha fazla bedel ödendiği-
ni vurgulayan Uğurtaş, “Yani 300 
metreküp gazı OSB içinde ve dışın-
da kullanan sanayici arasında top-
lamda 1 milyon 750 bin TL artı KDV 
fark oluşuyor. Rekabetin yoğun 
olduğu bir ortamda maliyetleri nasıl 
düşüreceğimizin hesabını yapar-
ken bu ayrımcılık kabul edilemez. 
Sanayicileri OSB’lere dahil etmek 
isterken ve OSB sanayicilerine 
yatırım yapmak için uğraş verirken 
EPDK, hukuka uymayacak şekilde 
karar aldı. İki aydır da uygulanıyor. 
Uygulama ile geçen ayların ortala-

masının üzerinden hesaplama ya-
pılıyor. Bu ortalamanın yüzde 60’lık 
kısmı kullanıldığında 60 kuruş, 
kalan kısım için 90 kuruş üzerinden 
ücret belirleniyor. Ancak örneğin 
bir firmanın 1-2 ay önce işlerinin 
çok kötü olması nedeniyle hiç gaz 
kullanmadığı düşünülecek olursa, o 
zaman aradaki fark beş kata kadar 
çıkıyor. Bu uygulamanın ivedilikle 
düzeltilmesi gerekmektedir” dedi.

Organize sanayi bölgelerinin 
içerisindeki tüm alt yapıyı OSB’lerin 
kendilerinin yaptığını vurgulayan 
Uğurtaş, “İzmir Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi, kendi yatırımına 
3 milyon dolar harcadı ve bunu 
özelleştirmelerden sonra bilabedel 
İzmirgaz’a devretti. OSB başkan-
larıyla yapılan toplantıda konunun 

çözümü için gerekeni yapacaklarını 
söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar’ın tüm sanayici-
ler adına konunun takipçisi olmasını 
diliyoruz” diye konuştu.

Meclis toplantı gündeminin 
EBSO binaları maddesinde de 
mevcut duruma ilişkin bir açıklama 
yapan Uğurtaş, hem EBSO Mecli-
sinde ve hem de İAOSB Genel Ku-
rulunda bina konusunun en şiddetli 
savunucularından biri olduğunu 
belirterek “Bu günlere uzun bir sü-
reç sonrasında gelindi. Pandemi ve 
devamında hammadde fiyatlarında 
yükselme yaşanmadan önce 25-30 
milyon liralık bir bütçenin yeterli 
olacağı düşüncesiyle planlarımızı 
yaptık. Ancak bugün gelinen nok-
tada bazı değişiklikler yapılmasına 

Sanayicinin gündemi 
savaş, ekonomi ve eğitim

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclisi Üyesi sanayiciler, EBSO Şubat ayı Meclis toplantısında 
Rusya-Ukrayna savaşının etkileri, OSB’lere uygulanan doğalgaz tarifeleri, yenilenebilir 
enerji teşvikleri, meslek liselerinin eğitim seviyesi, tıbbi üretim ve sağlık sektörü konularını 

gündeme getirdiler.
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rağmen proje 80-100 milyon TL’ye 
ulaşacak. Daha önce Meclis toplan-
tılarında TARİŞ arsalarının davası 
bitip satışıyla ilgili çözüme kavuş-
tuktan sonra EBSO hizmet binasını 
yapabileceğimizi ifade ettim. Yine 
aynı düşüncedeyiz. Fakat İzmir’de 
yaşanan deprem nedeniyle EBSO 
binasının boşaltılmasıyla Ata-
türk Organize Sanayi Bölgesi’nin 
finansal kaynaklarının tam örtüş-
mediği bir noktada bulunuyoruz. 
Bu anlamda üzüntü duyuyoruz. 
Özellikle organize sanayi bölgele-
rindeki arsa satışlarının üzerindeki 
engeller ve daha sonra pandemi 
nedeniyle oluşan fiyat artışları söz 
konusu oldu. Geçmişte Türkiye’nin 
yaşadığı ‘temelini at, arkasında bir 
mezar kalsın’ anlayışını da doğru 
bulmadığımız için en kısa zamanda 
OSB Kanun Taslağının kanunlaşma-
sını bekliyoruz. Çünkü bu düzenle-
meyle arsa satışlarıyla ilgili kısımda 
kolaylıklar getirilecek. Böylece 
binanın yapılmasıyla ilgili herhangi 
bir sorun kalmayacak” ifadesini 
kullandı.

Barış Erel
Rusya-Ukrayna 
savaşının olası etkileri
EBSO Meclis Üyesi Barış Erel 

ülkemiz, bölgemiz ve insanlık adına 
gerçekten karanlık zamanlardan 
geçildiğini belirterek “Amerika’nın, 
Avrupa Birliği’nin, NATO’nun veya 
başka bir dış gücün yaptığı iş ya da 
işlemler, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı 
askeri harekatını ve masum insan-
lara acı çektirmesini haklı kılmıyor. 
Rusya’da bile halk savaşa karşı 
çıkarken, bazılarının bu saldırıya 
mazeret araması utanç vericidir. 
Bilindiği üzere 24 Şubat günü Rus 
lider Putin, medeni dünyanın tüm 
uyarılarına rağmen Ukrayna’ya 
vahşi bir işgal saldırısı başlattı. 
Birleşmiş Milletler’e üye, bağımsız 
ve egemen bir ülke, uluslararası 
hukukun en temel normları çiğne-
nerek dünyanın gözü önünde işgal 
edilmeye başlandı. Ukrayna halkı 

birkaç gün için-
de bütün 
dünyaya onurlu 
bir ulus oldu-
ğunu, yurtse-
ver olduğunu 
ve kanının son 
damlasına 
kadar vatanını 
savunacağını 
gösterdi. Türki-
ye’de bazıları-
nın komedyen 
diye aşağıla-
dıkları Zelenski 
de liderlik 
kumaşı olduğunu dünyaya gösterdi. 
Ülkesinin başında savaşa direndi. 
Bu direniş karşısında diğer ülkelerin 
kayıtsız kalmayacağı ve Rusya’nın 
savaşı şiddetlendireceği beklentileri 
arttı. Tüm yaşananlar sonrasında 
dolar, bütün paralar karşısında de-
ğerlendi. Amerika tahvillerine alış 
geldi, borsalar düştü, doların tahtını 
sarsacak denilen ve yeni dünyanın 
yeni güvenli limanı olduğu ifade 
edilen kripto paralar sert şekilde 
düştü. Altın ve petrol fiyatları yük-
seldi. Ateşkes veya Ukrayna’nın tes-
lim olması durumu, gündemi işgal 
öncesi haline getirecek, dünya yeni-
den global enflasyona odaklanacak, 
Amerika faiz artışına ve parasal 
daralmaya geri dönecek. Aksi olur 
ise piyasalar yeniden fiyatlanmaya 
başlayacak” dedi.

Ortaya çıkan durumun, tüm uz-
manların aylardan beri Türkiye’nin 
dış etkilere karşı kırılgan olduğu 
yönündeki söylemlerinin ne kadar 
gerçekçi olduğunu teyit ettiğini 
belirten Erel, “Yüzde 50 düzeyin-
de enflasyonun olduğu ülkemizde 
enflasyonun yıkıcı etkilerine dair 
bu öngörüleri maalesef yaşayarak 
gördük. Yüksek enflasyonun yarat-
tığı yüksek faiz, yoksulluk, yatırım 
iştahındaki bozulma ve potansiyel 
üretim kapasitemizdeki yavaşla-
ma, son dönemde ülkemizde sıkça 
tartıştığımız konulardır. Türkiye 
ekonomisinin yaşadığı bu kırılgan-
lık nedeniyle Türk Lirası, Ukrayna 

savaşı başlayınca en çok değer kay-
beden para birimleri arasında yer 
aldı ki bu durum, kur talebini baskı-
layan önemli bir enstrümanın dev-
rede olmasına rağmen gerçekleşti. 
Savaş Türkiye ekonomisini farklı 
kanallardan etkileyecek ki bunlar-
dan biri dış ticarettir. Zira petrol ve 
doğalgaz, dünyanın geri kalanında 
olduğu gibi Türkiye’nin de Rusya ve 
Ukrayna ticaretinde kritik noktada 
bulunmaktadır. Yine bu iki ülke, 
dünyanın tahıl ambarı görevini üst-
lenmektedir. Rusya ve Ukrayna’ya 
en çok taze sebze, motorlu taşıt, 
yedek parça, otomobil, tekstil ve 
rafine petrol ürünleri sattığımız göz 
önüne alındığında ilk aşamada bu 
sektörlerin olumsuz etkilenebilece-
ği öngörülebilir. Ödeme sistemleri-
ne getirilen yaptırımlar da ticareti-
miz üzerinde ek baskı yaratacaktır. 
Rus bankalarının enerji, gıda ve 
tıbbi malzeme dışında dolar, Euro, 
yen ve sterlinle işlem yapmalarına 
yasak getirildi. Bu ödeme zorlukları 
bir derece daha arttırılarak büyük 
Rus bankaları, uluslararası öde-
melerde kolaylık sağlayan SWIFT 
sisteminden çıkarıldı. Rusya Merkez 
Bankasının 630 milyar dolarlık 
devasa döviz rezervinin kullanımına 
sınırlama getirileceği duyuruldu. 
Bu gelişmeler, Rusya ile yaptığımız 
ticaretin enerji ve gıda dışındaki 
kalemlerinde zorluk yaşanacağını 
gösterdi. Dış ticaretimizde ikinci 
etkilere bakıldığında ise savaşın ge-

Barış
Erel

Hilmi
Uğurtaş
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tirdiği belirsizlik sonucunda Avrupa 
bacağında ihraç ürünlerimize olan 
talepte düşme yaşanabilir. Enerji 
faturamız artarken ihracat pazarı-
mızın daralması, özellikle de turizm 
gelirlerinde belirgin bir düşüş duru-
munda cari açığımızın artması söz 
konusu olabilecektir” diye konuştu.

Bir taraftan risk iştahı ve cari 
açığın tetiklediği kurun, diğer ta-
raftan artan enerji ve gıda maliyet-
lerinin enflasyonu yukarı iteceğini 
dile getiren Erel, “Enflasyondaki 
artış ise kur üzerindeki baskıları 
artıracak. Bu durum, kur korumalı 
mevduat sisteminin sürdürülebilir-
liği ve maliyetine dair duyduğumuz 
endişeleri de haklı çıkaracak. Ata-
türk, kuruluş yıllarımızda dostlukla-
ra fazla güvenmeyip, düşmanlıkları 
da fazla abartmadan ülke çıkarlarını 
gözetmişti. Ekonomik bağımsız-
lığın sağlanması yönünde bir dış 
politika izlemişti. Lozan’ın kıymetini 
yakın zamanda ‘bir kararnameyle 
iptal edilebilir’ denilen Montrö’nün 
ne büyük bir kazanım olduğunu 
bir kez daha gördük. ‘Yurtta barış 
dünyada barış’ sözünün ne anlama 
geldiğini bir kez daha yaşayarak 
öğrendik. Demokrasiye, parlamen-
ter sistemin gerekliliğine, adalete 
ve kuvvetler ayrılığına gereksinimin 
ülkece anlaşıldığı ve içselleştirildiği 
günleri görme dileğiyle savaşa en 
yüksek tondan ‘hayır’ diyorum” 
ifadesini kullandı.

Murat Kurtalan
GES teşvikleri ve 
MESEM programı
EBSO Meclis Üyesi Murat 

Kurtalan, Meclis Başkan Vekili Işın 
Yılmaz nezdinde tüm kadın Meclis 
üyelerinin Dünya Kadınlar Gününü 
kutladı ve herkes gibi ‘savaşa hayır’ 
diyenlerden olduğunu söyledi.

Komitelerin kabuklarını kıra-
rak yaşadıkları sektörel sorunları, 
çözüm noktasında kendileri ile 
paylaşmalarını isteyen Kurtalan, 
“Zira bu tarz konuları basından 
öğrendiğimizde üzülüyoruz. Güneş 

enerjisi ile ilgili 
aktarımı için 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender 
Yorgancılar’a 
teşekkür edi-
yorum. Güneş 
enerjisi teşvik-
leri geç kalmış 
bir konudur. 
Ayrıca 4. bölge 
teşviklerinde 
ufak bir ayrıntı 
var. 240 kilovat 
ve üstü olanlar 
teşvik kapsa-
mına alındı, yani yine orta ve küçük 
ölçekli sanayici teşvikten fayda-
lanmayacak. Aslında teşvik kapsa-
mının genişletilmesinin dış ticaret 
açığına getireceği büyük avantaj 
göz ardı ediliyor” dedi.

Yılbaşından önce tüm mesleki 
ve teknik liselerde MESEM programı 
açıldığını hatırlatan Kurtalan, “Bura-
da öncelikli hedef kitle olarak sınıf 
tekrarına kalmış, devamsızlıktan 
sınıfta kalmış, okulu terk etmiş veya 
çeşitli sebeplerle liseye gidememiş 
öğrencilere odaklanılmış olsa da 
yaş sınırı olmayan programa tüm 
ortaokul mezunları başvurabiliyor. 
Dört yılı başarıyla tamamlayanlar 
meslek lisesi diploması alacak ve 
isterlerse yükseköğretime devam 
edebilecekler. İki hafta ve 40 
saatlik usta öğreticilik iş pedagojisi 
kursunu tamamlayıp ‘Usta Öğretici 
Belgesi’ sahibi de olabilecekler. 
40 yıla yakın özel sektör tecrübesi 
bulunan bir endüstri meslek lisesi 
mezunu olarak, bu kadar aceleye 
getirilmiş eğitimlerde, hiç olmaz-
sa ağır tehlikeli işlerde, çok ağır 
tehlikeli işlerde MESEM öğrencile-
rinin çalıştırılmasını can güvenliği 
açısından hiç doğru bulmuyorum” 
diye konuştu.

Meclis Başkan Vekili Işın Yılmaz 
da Kurtalan’a katıldığını, konuya 
ilişkin bir meslek lisesi sorumlu 
öğretmeniyle yaptığı konuşmada 
öğretmenin programdan bilgisi 
olmadığını öğrendiğini, onların da 

zaman içinde ve gidişata göre dav-
ranacaklarını ama beş gün boyunca 
bilmediği bir sektörde risklerini de 
kabullenerek bir gencin çalışması-
nın hele hele tehlikeli sektörlerde 
büyük sıkıntı yaratacağını söyledi.

Haluk Tezcan
Savaşın buğday 
arzına etkileri
EBSO Meclis Üyesi Haluk Tezcan, 

yaşanan savaş nedeniyle buğday 
arzında sıkıntı yaşayacağının öngö-
rüldüğünü belirterek “Ukrayna’dan 
ve Rusya’dan buğday ithal edip 
sektörümüzde ihracat gerçekleşti-
riyoruz. Aslında yurt içindeki arzda 
herhangi bir sıkıntı söz konusu 
değil. Kendi kendimize yetebildiği-
mize, harmana da bu şekliyle ula-
şabileceğimize inanıyorum. Ancak 
şu anda buğday için hava şartları 
güzel geçiyorken, Nisan ve Mayıs 
yağmurları ve sonrasındaki harman 
sürecinde yaşayacaklarımızın neler 
getireceğini bilemiyoruz. Geçen yıl 
buğday üretimi yapan çiftçilerimiz, 
yağmurların çok iyi olması sebe-
biyle kendi ekmiş oldukları buğdayı 
silaj yaparak hayvanlarına yedirdiler. 
Stratejik bir ürün olan buğdayımızın 
Ege Bölgesi’nde yine geçen yıl ol-
duğu gibi silaj yapılmaması ve silaj 
yapılmaması için de gerekli önlem-
lerin alınmasını talep ediyoruz. Buğ-
day çok büyük kârlılık getirmediği 
için yerine alternatif mısır, alternatif 
pamuk, alternatif domates, alterna-

Haluk
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Murat
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tif katma değerli ürünler 
tercih edildi. Bu sene 
de barajların doluluk 
oranının yüksek olması 
sebebiyle pamuğun daha 
çok ekileceği duyumları 
aldık. Çiftçimizin sıkıntı 
yaşadığı gerçeğini göz 
ardı etmememiz gere-
kiyor. Gübre, enerji ve 
mazot fiyatları çok arttı. 
Hiç olmazsa bu döneme 
özgü olarak çiftçilerimize 
gübre ve diğer girdile-
rinde daha fazla destek 
verilmesi gerektiğine ina-
nıyorum. Çünkü olur da bir olum-
suzluk yaşar isek, kendi kendimize 
yetmemiz gerekiyor” dedi.

En çok buğday ithal eden ülke-
lerin başında yer aldığımızı vur-
gulayan Tezcan, Türkiye’nin dünya 
un üretiminde ve ihracatında ilk ilk 
sırada, makarna ve bisküvide ikinci 
sırada yer aldığını, bu anlamda 
buğdayın Türkiye için çok kıymetli 
olduğunu, dolayısıyla savaş sürecin-
de nasıl bir strateji izleyeceğimizin 
en kısa sürede belirlenmesi gerekti-
ğini söyledi.

Yalım Temizocak
Sağlık sektörünün konuları
EBSO Meclis Üyesi Yalım Temi-

zocak, aile olarak 86 yıldır kuyum-
culuk sektöründe iştigal ettiklerini, 
bununla birlikte kuyumculuk ihra-
catı ve üretimi konusunda büyük 
sorunlar yaşadıkları için sağlık 
sektörüne giriş yaptıklarını belir-
terek “Bu sektörde de yaşadığımız 
bazı yanlış uygulamaları daha önce 
Meclis üyeleri ile paylaşmıştım. Bun-
lara benzer bir sorunu dile getirmek 
istiyorum. Devletin bize verdiği 
7400 lira Sağlık Uygulama Tebliği 
fiyatı ödemeleri 300 günü aştı. 
Aslında devlet üreticiye 3 bin lirayı 
anında ödeyeceğim dese, üretici bu 
parayı devlete verecek ve devlet de 
artı 4400 lirayı cebinden çıkartmak 
zorunda kalmayacak. Konunun 
sağlık sektöründe bulunan diğer 
üyelerimizce de dile getirilmesini 

bekliyorum. Bütün kadınlarımızın 8 
Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlu-
yorum” dedi.

Hayri Dursunoğlu
Sağlık sektörünün konuları
EBSO Meclis Üyesi Hayri Dur-

sunoğlu, Yalım Temizocak’ın dile 
getirdiği konuyu birkaç yıldan beri 
kendilerinin de dile getirdiklerini 
belirterek “Sağlık Müdürlüğümüz-
le, başhekimlerimizle, sivil toplum 
örgütlerimizle ve ilgili bakanlıklarla 
görüşerek çözümü hususunda 
konuyu ifade ettik. Getirmeye de 
devam edeceğiz. Ama maalesef şu 
ana kadar bir çözüm elde edeme-
dik. Bu anlamda hem çok üzgünüz, 
hem de tıp endüstrisi üreticileri ola-
rak çok da ümitli değiliz. İhracatla 
ayakta kalabiliyoruz. Türkiye’de de 
bu işleri yapmak mecburiyetindeyiz 
ve akademik destek de almamız 
gerekiyor. Çünkü Ar-Ge faaliyetleri-
ni ancak bu şekilde yürütebiliyoruz. 
Ama ne tahsilat yapabiliyoruz, ne 
de günün maliyetleriyle ilgili yeterli 
fiyat güncellemesine sahip olabili-
yoruz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 
Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığıyla sık sık 
toplantılar yapmalarına rağmen 
çözüm üretemediklerini dile getiren 
Dursunoğlu, “Sektör temsilcileri 
olarak konuyu göz ardı ettiğimizin 
düşünülmemesi için söz aldım. Tıbbi 
cihaz üreticileri olarak, ortopedik 

implant üreticileri olarak 2010 yılın-
dan bugüne kadar hiç zam almadık. 
2010 yılında verilen fiyatlarda yüzde 
75 artırmak suretiyle fiyat güncelle-
mesi yapıldı ki bu da yeterli bir artış 
değil. Zira Türkiye’de yılda 150-200 
bin arasında kalça ve diz cerrahisi 
yapılıyor. Eğer ithal ürün fiyatla-
rıyla bunlar yapılmış olsaydı 2010 
yılından bugüne kadar devletin 
kasasından 8 milyar dolar para çık-
mış olacaktı. Yerli üreticiler olarak 
bu tasarrufu sağlamış olmamıza 
rağmen halen varlığımızın ne kadar 
önemli olduğunu hissettiremedik” 
diye konuştu.

Kenan Lider
Meslek liselerinin 
eğitim seviyesi
EBSO Meclis Üyesi Kenan Lider, 

Meclis Başkan Vekili Işın Yılmaz’ın, 
Kadınlar Gününü kutladığı konuş-
masında meslek liselerinden firma-
larına staj yapmak üzere gelen öğ-
rencilerin çok başarısız olduklarını 
belirterek “Sürekli ikazlar ile işi öğ-
retmeye gayret etmemize rağmen 
bir verim alamıyoruz. ‘Meslek lisesi 
memleket meselesi’ sözünden yola 
çıkarak, eğitim sisteminde değişiklik 
yapılması gerektiğini, öğrencileri-
mizin daha başarılı yetişebilmeleri 
adına sınıfta kalma uygulamasına 
geri dönülmesini istediğimizi, yoksa 
boş çocuklar yetiştirmeye devam 
edileceğini ifade etmek istiyorum” 
dedi.

Kenan
Lider

Hayri
Dursunoğlu

Yalım
Temizocak

MECLİS
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Meclisi, Şubat ayı toplantısında 
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 
Başkan Yardımcısı Selçuk Sevinç’i 
konuk etti.

Konuşmasında Vergi Denetim 
Kurulu Başkanlığının insana dayalı 
hizmet veren bir kurum olduğunu 
belirten Sevinç, “Vergi incelemesi, 
kayıp kaçakla mücadele, idarenin 
etkin ve hukuka uygun bir şekilde 
yürütülüp yürütülmediği hususunda 
kendi içinde soruşturma ve teftiş 
konuları, çalışma alanlarımız 
içinde yer alıyor. 8 bin civarında 
müfettiş ile hizmet veriyoruz. Bu 
arkadaşlarımızın yarıya yakının 
meslekte 6 ila 10 yıldır görev 
yapıyor ki bu durum göz önüne 
alındığında dinamik ve genç bir 
insan kaynağına sahip olduğumuz 
görülmektedir. Denetim Daire 
Başkanlığı, Sektörel Denetim 
Daire Başkanlığı, Vergi İadeleri 
Denetim Daire Başkanlığı ve 
Vergi Kaçakçılığı Denetim Daire 
Başkanlığı olmak üzere dört daire 
başkanlığımız var. Bu yapılanmada 
amacımız, müfettişlerin belli 
konularda uzmanlaşmasını 
sağlamak, inceleme sürelerini 
kısaltmak ve standartlaşmaktır. 
Vergi iade incelemelerinde 
uzlaşmanın sağlanmasını özellikle 
önemsiyoruz. Süre uzamasının 
önüne geçmek ve haksız iade almak 
isteyen mükelleflere de dur demek 
istiyoruz” dedi.

Kayıt dışı ekonomik 
aktiviteler ile etkin mücadelenin 
sağlanması, vergi incelemelerinde 
standardizasyonun sağlanması, 
birimler arasında uygulama 
farklılıklarının ortadan kaldırılması 
ve kurumsal kültürün geliştirilmesini 

hedeflediklerini ifade eden 
Sevinç, “İzmir’de 661 müfettiş 
görev yapıyor. Stratejik hedefimiz 
mükellef haklarına saygı, vergi 
kaçaklığı faaliyetlerinin takibi, 
elektronik denetim yöntemlerinin 
geliştirilmesidir. Üzerinde 
çalıştığımız dijital denetim programı 
ile vergi incelmelerini en başından 
en sonuna kadar elektronik ortama 
aktarmak istiyoruz. Mükellef 
haklarında yeni bir uygulama ile 
taslak vergi inceleme tutanağını 
talep etme hakkı başladı. Bu 
kapsamda taslak vergi inceleme 
tutanağını ‘mükellef portalından’ 
mükelleflere gönderiyoruz. 
Mükellefler, kendileri hakkında ne 
tür eleştiriler olduğunu görebiliyor. 
İmzalamaya gelirken hazırlıklı bir 
şekilde gelebiliyorlar” diye konuştu.

EBSO Meclisi üyesi sanayicilerin 
sorularını da yanıtlayan Sevinç, 
Vergi Denetim Kurulu olarak 
yaptıkları tüm ziyaretlerde 
kendilerine iletilen iki konu 
bulunduğunu, bunlardan birinin 
kayıt dışı ekonomiyle mücadele, 
diğerinin de vergi barışı 
olduğunu, bu konularda gerekli 

çalışmayı yapacaklarını söyledi. 
Teminat karşılığı alınan iadeler 
konusunun tamamen Gelir İdaresi 
Başkanlığının görev ve yetkisi 
dahilindeki bir konu olduğunu 
ifade eden Sevinç, vergilerini 
düzenli ödeyenler için ödül sistemi 
konusunun kendilerine çok sık dile 
getirildiğini, ilgili notları aldıklarını 
ve üst makamlarla paylaşacaklarını 
dile getirdi. Müteselsil KDV 
kefaletinde firmaların geçmişine 
göre değerlendirme yapılarak 
kod listesine girmeden hukuksal 
sürecin sonunda gereken hüküm 
uygulaması konusunun aslında özel 
esaslara girme konusu olduğunu 
belirten Sevinç, bunun da Gelir 
İdaresi Başkanlığının yetkisinde 
bulunduğunu söyledi.

Sevinç, ‘nereden buldun yasası’ 
her gündeme geldiğinde sermaye 
kaçar endişesiyle uygulama 
alanı bulamadığını, her şeyin bir 
alternatif maliyeti olduğu göz 
önüne alındığında bu yasanın 
çıkmasının kendileri açısından 
fayda yaratabilecek olsa da tek 
bir pencereden bakmanın doğru 
olmayacağını dile getirdi.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu 
Başkanlığı Başkan Yardımcısı Selçuk Sevinç:

“Vergi incelmelerini en başından en sonuna
kadar elektronik ortama aktarmak istiyoruz”
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Meclisi, Şubat 
ayı toplantısında 

Gün+Partners Avukatlık 
Bürosu kurucusu, Daha İyi 
Yargı Derneği Başkanı 
Avukat Mehmet Gün’ü 
konuk etti.

Türk sanayisinin 
daha da güçlenmesi 
ve uluslararası 
alanda rekabetçilik 
kazanabilmesi için 
önünde birçok sorun 
bulunduğunu belirten 
Gün, “Bu sorunların bir 
kısmı makro düzeyde. 
Sanayiciler neredeyse 
her 7-8 senede bir 
krizlerle boğuşuyor. 
Yerleştirmeye çalıştığımız 
adalet hissi ile yaşanan sorular 
arasında bir ilişki var. Mutlaka 
her meseleye kendi önceliğini 
vermek gerek. Bu anlamda birinci 
öncelik, temel yapısal sorunlarınızın 
çözülmesidir” dedi.

Dünyada işletmelerin 
konsolidasyona uğradığını, 
Amerikan türü konsolidasyonda 
şirketlerin birbirlerini devralarak 
güçlendiğini ve verimsizliklerini 
elediklerini ifade eden Gün, 
“Böylece daha kârlı, daha verimli 
ve daha dinamik hale geliyorlar. 
Çok fazla büyüdükleri zaman ise 
şirketleri ayırıyorlar. Alman tarzı 
konsolidasyonda birbirinden 
bağımsız olan işletmeler sanki 
birbiriyle tam bir şirketin üyesiymiş 
gibi birleştiriliyor. Teknolojileriyle, 
tedarik zincirlerinin uyumuyla 

aksamasız ve güçlü üretim yapma   
imkanı sağlanıyor. Ancak Türkiye’de 
ülke şartlarından kaynaklı bu 
konsolidasyonlar yapılamıyor. 

Örneğin sanayinin kümelendiği 
OSB’lerde firmaların küçük küçük 
Ar-Ge departmanları var, ama 
hepsi bir araya gelip tüm firmaların 
yararlanacağı bir Ar-Ge şirketi 
kuramıyorlar. Kaldı ki bir araya 
gelerek, güçlerini birleştirerek daha 
da büyüyememenin altında hukuk 
güvenliği sorunu bulunuyor” diye 
konuştu.

Hukuk güvenliği sorununun 
bir taraftan devletin yöneticilerine 
karşı hukukun üstünlüğünü 

sağlayamaması ve devlet 
yöneticileriyle karşılaşıldığında 
dengesiz ve haksız bir yerde 

bulunma meselesi olduğunu, 
diğer taraftan da özel 

hayatta ekonomik ilişkiler 
zinciri içerisinde ticari 
oyuncuların birbirleriyle 
güven içerisinde 
işbirliği, birleşmeler 
ve güç birlikleri 
yapamıyor olmasından 
kaynaklandığını dile 
getiren Gün, “Türkiye’de 
hukukun üstünlüğü ile 
ilgili konular, hayatın her 

alanında gerçekten sahip 
olduğumuz kapasitenin 

ortaya çıkarılmasına engel 
olmakta. Başkanı olduğum 

Daha İyi Yargı Derneği’nde 
mesaimin yüzde 80’ini harcıyorum. 

Ülkemizde birbiri içerisine 
geçmiş hukukun üstünlüğü ve 
yargı sorununu çözmek üzere 
çalışan bir düşünce kuruluşuyuz.  
Amacımız, yargının sorunlarının 
kök sebeplerini tespit etmek, 
çözüm önerileri oluşturmak ve bu 
önerileri kamuoyuyla paylaşarak 
mutabakat sağlamak, sonra da 
hayata geçirilmesini sağlamaktır. 
Bu amaçla 10 yıldan uzun süredir 
biriktirdiğimiz çalışmaları geçen yıl 
dokuz kişilik bir ekiple yaptığımız 
çalışma sonucu ile ‘A’dan Z’ye 
Türk Yargı Reformu’ ismiyle 
kitaplaştırdık. Bu çalışmanın 
bugüne kadar ülkemizde yapılan 
en kapsamlı yargı reformu strateji 
belgesi olduğu konusunda 
iddialıyız” ifadesini kullandı.

Gün+Partners Avukatlık Bürosu kurucusu, Daha İyi Yargı 
Derneği Başkanı Avukat Mehmet Gün:

“Hukukun üstünlüğü konusu, sahip 
olduğumuz kapasitenin ortaya 

çıkarılmasına engel oluyor”
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Enver OLGUNSOY
EBSO Meclis Üyesi

Nüfusu İstanbul kadar, yüzölçümü 
Konya kadar ama tarım denince tüm 
dünyanın işaret ettiği tek bir ülke var: 
Hollanda. Bir numaralı domates, patates 
ve soğan üreticisi olan Hollanda, aynı 
zamanda ABD’den sonra tarım ve 
gıda ürünü ihracatında ikinci ülke. 
Ülkemizin tarım ihracatının toplamının 
altı katı kadar da ihracatı var. Biz gıda 
ürünlerimizin birçoğunu ithal ediyorken 
Hollanda, topraklarının yarısında tarım 
yapıyor. Hem de Mezopotamya’da 
yapılan kadim tarım. Ama tabi ki özünü 
bozmadan, yüksek teknoloji kullanarak. 
Tohumu klasik yöntemlerle elde 
ederken de yüksek teknoloji kullanıyor, 
ancak transgenik tohum kullanmıyor. 
Ve de ayrıca bildiğiniz gibi coğrafi 
şartları da çok zorlu; topraklarının 
büyük bölümü deniz seviyesinin 
altında. Toprak yetersizliği nedeni ile 
de “hydroponic” adı verilen topraksız 
tarım yapıyor. Ve yine tüm bunları iklim 

kontrollü seralarda yapıyor.
Bizim gibi binlerce dönüm toprağı 

ekilmeden bırakılan bir ülke gibi, 
topraksız tarımı modern tarım olarak 
görüp onu hedefleyen bir ülke hiç değil. 
Toprağı yetersiz, iklimi uygun değil 
ama dünya lideri. Biz ise dediğim gibi, 
topraksız tarımı modern tarım olarak 
hedefliyoruz, ama öbür tarafta binlerce 
dönüm tarım arazisi boş duruyor.

Kimyasal gübrenin neredeyse 
hiç kullanılmadığı (bazı mineraller 
kullanılıyor) şoförsüz traktörlerin ekim 
yaptığı, dronların toprak kalitesini 
uzaktan (evet uzaktan) sürekli 
denetlediği (toprak pH’ı organik madde 
içeriği vs. ölçümlenebiliyor), sulamaların 
toplanan yağmur suları ile yapıldığı, 
enerjilerini yenilenebilir enerji ile 
karşılandığı, “Tarımın Mabedi” bir ülke 
Hollanda.

Tohum ticareti konusunda dünya 
devlerinden olan Hollanda, 25 milyar 

VAR MI?
TARIM POLİTİKAMIZ
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dolardan fazla tohum ihracatı 
yapıyor. Ayrıca dediğim gibi 
GDO’lu tohum da kullanmıyor 
ve üretmiyor. Kadim bir 
tohum elde etme yöntemi 
ile tohumculuk faaliyetlerini 
sürdürüyor. “Kontrollü 
doğal seçim” yöntemi ile 
istenen özellikte tohum elde 
ediliyor. Domates üretiminde 
dünya lideri olan Hollanda, 
domatesin tadını bozmadan 
GDO’suz ve yüksek verim (1 
domates tohumu 70-80 kg. 
domates verebiliyor) ürün 
aldığı tohumları bu yolla elde 
ediyor. (Mezopotamya’daki 
kadim tohum elde etme 
yöntemi.)

Tabii ki bu olağanüstü 
başarıda bilimin ve 
teknolojinin payı çok büyük. 
Bu tarım mabedi, bilimsel 
desteğini esas olarak tüm 
dünyada bilinen Wageningen 
Üniversitesi’nden alıyor. Tüm 
dünyadan binlerce araştırmacı, 
binlerce proje için bu üniversite 
ile temasta. Kısaca Wageningen, 
tarımda ve gıda üretiminde tüm 
dünyaya adeta “ayar” veriyor. 
Tabii bu ayarı alabilecek beyinler 
gerekiyor, en önemlisi de bu 
üretim biçimini içselleştirmeyi 
gerçekten isteyen bir kafa. Yoksa 
bu ülkeye bizden de birçok yetkili 
şirket, öğretim üyesi, büyük 
üretici gidiyor ama sonuç ortada, 
Ha, başarı örnekleri yok mu? Var 
tabii, ama onlar da çok azınlıkta.

Wageningen, bir araştırma 
üssü ve bir projeler vadisi 
olan Food Valley’e bilimsel 
ve teknolojik destek sağlıyor, 
onu yönlendiriyor. Verimlilik, 
en az girdi ve yeşil üretim, bu 
tarım üssünün mottosu olmuş. 
Kıskanmamak elde değil.

Ülkemizin en eski ziraat 
fakültelerinden biri İzmir’imizde. 
Herbaryumu ve arboretumu 
Türkiye’nin en çok iyilerinden. 
Öğretim üyeleri yeterli. Neden 
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 

Türkiye’nin Wageningen’i olmasın. 
Gönül bunu arzu ediyor.

Toprağımız bol, akıllı 
kullanırsak suyumuz yeterli, 
iklim şartlarımız ideal, stratejik 
konumuz nedeni ile ihracat 
şansımız çok fazla, insan gücümüz 
yeterinden çok ve de gezegenimiz 
gıda yoksulluğu tehlikesinde, 
Avrupa’nın tümünün endemik 
bitkilerinin toplamından çok 

endemik bitkiye sahip bir floramız 
var. Daha ne olsun.

Ama tarımımız içler acısı.  
Birçok gıda ürünü ithal ediliyor, 
çiftçimiz tarımdan soğumuş 
durumda, tarım arazileri ekilmiyor. 
Ve de gıda fiyatları füze gibi.

Çare aslında tek. Tüm tarım 
uzmanları sadece şunu söylüyor: 
UZUN SOLUKLU, RASYONEL BİR 
TARIM POLİTİKASI.
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5632 Sokak No: 26 
Çamdibi – İzmir

T: 0232 458 58 09
info@teknofset.com
www.teknofset.com

CREATIVE

Dünya hızla değişiyor. Artık büyük olan küçüğü alt edemiyor. Hızlı olan yavaş 
olanı alt ediyor.

Rupert Murdoch

Reklam ajansları, ne kadar yaratıcı olurlarsa olsunlar, doğaları gereği giderek 
rutinleşen ve yavaşlayan organizasyonlara dönüşürler.
Oysa reklamverenler sonu bitmek bilmeyen toplantılar ve uzun yaratıcı 
süreçlerden çok acil çözümlere ihtiyaç duymaktadır.

Sizin de basit ve hızlı çözümlere ihtiyacınız varsa,
bize ihtiyacınız var demektir.
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Ege İhracatçı Birlikleri, Şubat 
ayında yüzde 23’lük artışla 
1 milyar 442 milyon dolarlık 

ihracata imza attı. EİB’nin 2020 
yılı şubat ayında Türkiye’ye 
kazandırdığı döviz tutarı 1 
milyar 168 milyon dolardı. EİB 
tarihindeki en başarılı şubat ayı 
performansını ortaya koymuş 
oldu.

Şubat ayında, Ege Bölgesi’nin 
ihracatı da yüzde 23’lük artışla 
2 milyar 11 milyon dolardan, 
2 milyar 468 milyon dolara 
yükseldi.

EİB, 2020 yılının ocak-
şubat döneminde 2 milyar 
231 milyon dolarlık ihracat 
gerçekleştirmişken, 2021 yılının 
ilk iki aylık döneminde EİB’nin 
ihracatı yüzde 26’lık artışla 2 
milyar 813 milyon dolara çıktı. 

EİB’nin son 1 yıllık dönemdeki 
ihracatı ise; yüzde 29’luk 
sıçramayla 13 milyar 80 milyon 
dolardan, 16 milyar 892 milyon 
dolara ilerledi.

Ege İhracatçı Birlikleri 
bünyesindeki 12 ihracatçı 
birliğinin 11 tanesi şubat ayında 
ihracatını artırırken, sanayi 
sektörleri 868 milyon dolarlık 
ihracata imza attı. Tarım 
sektörleri 490 milyon dolarlık 
performans ortaya koyarken, 
madencilik sektörü 83, 6 
milyon dolar dövizi Türkiye’ye 
kazandırdı.

Zeytin ve zeytinyağında 
yüzde 92’lik artış
Ege Zeytin ve Zeytinyağı 

İhracatçıları Birliği, şubat ayında 
ihracatını yüzde 92’lik artışla 15, 

6 milyon dolardan 30 milyon 
dolara taşıdı. Ocak ayından sonra 
şubat ayında da ihracat artış 
rekortmeni oldu.

Ege Demir ve Demirdışı 
Metaller İhracatçıları Birliği, 211 
milyon 640 bin dolarlık ihracat 
tutarıyla en çok ihracat yapan 
birlik konumunu korurken 
ihracatını yüzde 37 yükseltti.

Ege Hazırgiyim ve 
Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 
ihracatını yüzde 13’lük artışla 
130, 5 milyon dolara taşıdı ve 
ikinci sırada yer aldı. EHKİB, son 
1 yıllık dönemde 1 milyar 512 
milyon dolarlık ihracat rakamına 
ulaşarak uzun yıllardır hayalini 
kurduğu 1, 5 milyar dolar ihracat 
seviyesine ulaşmış oldu.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal 
Mamuller İhracatçıları Birliği 109 

Ege Bölgesi’nden Şubat’ta 
2 milyar 468 milyon dolar 
ihracat
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milyon dolarlık ihracatla 100 milyon 
dolar barajını geçerken, yıllık 
ihracatta 1 milyar 355 milyon dolara 
ulaştı.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı 
Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği, şubat ayında ihracatını 
yüzde 62’lik rekor artışla 86 
milyon dolara taşıdı ve ilk kez EİB 
listesinde dördüncü sıraya adını 
yazdırdı. Yıllık 740 milyon dolarlık 
ihracat seviyesine çıkan EHBYİB 
2022 yılı sonunda 1 milyar dolar 
ihracata ulaşacağının sinyallerini 
verdi.

En büyük ihraç pazarları Rusya 
ve Ukrayna arasındaki savaş 
nedeniyle tedirgin günler geçiren 
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları 
Birliği yüzde 9’luk artışla 85, 8 
milyon dolar dövizi Türkiye’ye 
kazandırırken, Ege Maden 
İhracatçıları Birliği yüzde 22’lik 
yükselişle 83, 6 milyon dolarlık 
ihracat performansı ortaya koydu.

İhracatını istikrarlı bir şekilde 
artıran Ege Mobilya Kağıt ve Orman 
Ürünleri İhracatçıları Birliği şubat 
ayında da geleneği bozmadı ve 
şubat ayında ihracatını yüzde 23 
ilerleterek 52 milyon dolardan 64 
milyon dolara taşıdı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği 61 milyon 
dolarlık ihracata imza atarken, 
Ege Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği şubat ayındaki 
ihracat rakamını 43 milyon 
dolardan 58 milyon dolara ilerletti. 
ETHİB’in yıllık ihracatı ise; 407 
milyon dolara yükseldi.

2021 yılını ihracatta ekside 
kapatan Ege Tütün İhracatçıları 
Birliği kötü gidişe şubat ayında 
dur diyerek 2021 yılı şubat 
ayındaki 45 milyon dolarlık ihracat 
performansını, 2022 yılı şubat 
ayında 50 milyon dolara çıkardı.

Ege Deri ve Deri Mamulleri 
İhracatçıları Birliği, 19, 4 
milyon dolar dövizi Türkiye’ye 
kazandırmayı başardı.

Ege İhracatçı Birlikleri çatısı 
alıtnda birliği olmaya sektörlerin 

ihracatında kimya sektörü 160 
milyon dolarlık ihracat tutarıyla 
zirvedeki yerini korurken, 
otomotiv endüstrisi sektörü 72 
milyon dolarlık, iklimlendirme 
sektörü 63 milyon dolarlık ihracat 
gerçekleştirdi.

Türkiye’nin 2022 yılında 
250 milyar dolar, Ege İhracatçı 
Birlikleri’nin ise; 18 milyar dolar 
ihracat hedefi olduğunu hatırlatan 
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör 
Başkanı Jak Eskinazi, bu hedefe 
ulaşmak için ihracatçıların 
finansman ihtiyacının kesintisiz 
karşılanması gerektiğini ifade etti.

Ege’nin toplam ihracatı
Şubat ayında Ege Bölgesi’nin 

ihracatı yüzde 23’lük artışla 2 
milyar 11 milyon dolardan, 2 milyar 
468 milyon dolara yükseldi. İzmir, 1 
milyar 373 milyon dolarlık ihracatla 
Ege Bölgesi ihracatının yüzde 55’ini 
tek başına gerçekleştirdi. İzmir’deki 
iki serbest bölge İzmir’in ihracatını 
248 milyon dolar artırdı.

Kimya sektörü 189 milyon 
dolarlık ihracatla İzmir’de ihracat 
lideri olurken, ikinci sırada 145 
milyon dolarlık tutarla Demir ve 
demirdışı metaller sektörü yer aldı. 
Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü 
133 milyon dolarlık döviz getirisiyle 
üçüncü oldu. İzmir’in ihracatına, 
Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar 
sektörü 76 milyon dolarlık, 
Otomotiv endüstrisi sektörü 71 
milyon dolarlık katkı sağladı.

Manisa ikinci sırayı geri aldı
Ocak ayında ikinciliği Denizli’ye 

kaptıran Manisa, şubat ayında 410, 
5 milyon dolarlık ihracatla ikinci 
sıradaki yerini geri aldı. Manisa’nın 
ihracatına en büyük katkıyı 168 
milyon dolarlık performansla 
Elektrik-elektronik sektörü, 
66 milyon dolarlık dış satımla 
İklimlendirme sektörü ve 56 milyon 
dolarlık döviz getirisiyle Otomotiv 
endüstrisi koydu.

Denizli’nin şubat ayındaki 
379 milyon dolarlık ihracatında 

Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü 
114 milyon dolarlık tutarla zirvede 
yer alırken, Demir ve demirdışı 
metaller sektörü 99 milyon dolarlık 
ihracat performansı ortaya koydu. 
Elektrik-elektronik sektörü 64 
milyon dolarlık ihracata imza attı.

Aydın, şubat ayında 73, 
5 milyon dolarlık ihracat 
gerçekleştirirken ilk üç sektör 15 
milyon dolarla madencilik sektörü, 
14 milyon dolarla otomotiv sektörü 
ve 11 milyon dolarla kuru meyve 
sektörü şeklinde sıralandı.

Balıkesir 68, 8 milyon dolarlık 
ihracat yaparken, su ürünleri ve 
hayvansal mamuller sektörü 13, 5 
milyon dolarlık döviz getirisiyle 
zirvedeki yerini korudu. Otomotiv 
sektörü 8 milyon dolarlık, elektrik-
elektronik sektörü 7 milyon 
dolarlık ihracatı hanelerine 
yazdırdı.

Muğla, şubat ayında 63, 8 
milyon dolarlık ihracat başarısı 
gösterirken su ürünleri ve 
hayvansal mamuller sektörü 41 
milyon dolarlık ihracatla aslan 
payını aldı. Madencilik sektörü 10 
milyon dolarlık, yaş meyve sebze 
sektörü 4 milyon dolarlık ihracat 
performansı ortaya koydu.

Seramik ve çini merkezi 
Kütahya şubat ayında Türkiye’ye 
kazandırdığı döviz tutarını 
yüzde 73’lük artışla 24, 4 milyon 
dolardan, 43 milyon dolara çıkardı 
ve Ege Bölgesi illeri arasında 
ihracat artış rekortmeni oldu.

Tekstil sektörünün 7, 8 milyon 
dolarlık ihracatla zirvede yer 
aldığı Uşak, şubat ayında 28, 6 
milyon dolarlık ihracat performansı 
ortaya koydu. Bu ihracata en çok 
katkı sağlayan diğer iki sektör 5, 
6 milyon dolarla halı, 5, 4 milyon 
dolarla su ürünleri ve hayvansal 
mamuller sektörleri oldu.

Şubat ayında ihracatı artmayan 
tek Ege Bölgesi ili Afyonkarahisar 
oldu. 2020 yılı şubat ayındaki 
performansını tekrarlayan 
Afyonkarahisar 27 milyon dolar 
ihracat gerçekleştirdi.
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Türkiye’nin ihracatı 
geçtiğimiz yılın Şubat ayına 
göre yüzde 25,4 oranında 

artışla 20 milyar dolar oldu. 
İthalat ise Şubat ayında enerji 
fiyatlarındaki artışların bir sonucu 
olarak 28,1 milyar dolar olarak 
gerçekleşti. Böylelikle dış ticaret 
açığı yüzde 142 artışla 8,1 milyar 
dolara yükseldi.

Şubat ayında dış ticaret 
hacmi, geçtiğimiz yıla göre 
yüzde 36,4 artışla 48 milyar 
dolara yükseldi. Şubat ayında 
enerji ithalatı 8 milyar dolar oldu. 
Enerji hariç bakıldığında, Şubat 
ayında ithalat 20,1 milyar dolar 
seviyesinde gerçekleşti.

Şubat ayında, ihracatın 
ithalatı karşılama oranı enerji 
hariç yüzde 95,4 olarak 
kaydedildi.

2,6 milyar dolar ihracat 
gerçekleştiren otomotiv sektörü 
ilk sırada yer alırken, 2,4 milyar 

dolara ulaşan kimyevi maddeler 
sektörü ikinci, 1,8 milyar doları 
aşan hazır giyim sektörü ise 
üçüncü oldu. Sektörel anlamda 
en dikkat çekici artışlar, 
geçtiğimiz yıla göre ihracatını 
728 milyon dolar artıran kimyevi 
maddeler, 595 milyon dolar 
artıran çelik ve 412 milyon 
dolar artıran demir ve demirdışı 
metaller sektörlerinde yaşandı. 
Hububat, çimento, cam, seramik 
ve meyve sebze mamülleri 
sektörleri şubat ayında en yüksek 
rakamlarına ulaştılar.

Miktar bazında ihracat yüzde 
12 artarak 14,1 milyon ton olarak 
gerçekleşti. İhracat birim fiyatı da 
geçtiğimiz yılın aynı dönemine 
göre yüzde 12 artışla 1,42 dolara 
yükseldi. Birim ihracat değerini 
en çok artıran sektörler yüzde 43 
ile çelik, yüzde 40 ile savunma 
ve havacılık ve yüzde 27 artışla 
kimyevi maddeler oldu.

En çok ihracat gerçekleştiren 
ilk 3 il sırasıyla; 8 milyar dolarla 
İstanbul, 1,4 milyar dolarla 
Kocaeli ve 1,3 milyar dolarla 
Bursa oldu. Bu şehirlerin dışında 
ihracat artışıyla dikkat çeken 
diğer iller ise ihracatını 242 
milyon dolar artıran İzmir ve 160 
milyon dolar artıran Gaziantep 
oldu.

En çok ihracat gerçekleştirilen 
ilk üç ülke; 1,8 milyar dolarla 
Almanya, 1,3 milyar dolarla 
Amerika Birleşik Devletleri ve 
1,1 milyar dolarla Birleşik Krallık 
oldu. Tutar bazında en çok 
artış yaşanan ülkeler ise 384 
milyon dolarla ABD, 318 milyon 
dolar artışla Irak ve 291 milyon 
dolar artışla Almanya oldu. 
Ülke gruplarına göre ihracata 
baktığımızda ise Türkiye’nin 
en büyük pazarı olan Avrupa 
Birliği’ne ihracat yüzde 22 artışla, 
8,4 milyar dolar hacme ulaştı.

Türkiye’nin Şubat ihracatı 
20 milyar dolar
İthalat ise enerji fiyatlarındaki artışların 
sonucunda 28,1 milyar dolar oldu.
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Enflasyon oranı; 2022 yılı 
Şubat ayında; yıllık TÜFE’de 
yüzde 54,44; Yİ-ÜFE’de yüzde 
105,01 oranında gerçekleşti. Bir 
önceki aya göre ise TÜFE’de 
yüzde 4,81; Yİ-ÜFE’de ise yüzde 
7,22 oranında artış 
kaydedildi.

2022 yılı Şubat 
ayında TÜFE’de ana 
harcama gruplarına 
göre yıllık en düşük 
artış yüzde 11,89 ile 
haberleşme grubunda 
gerçekleşti. Bununla 
birlikte; yüzde 22,24 
ile eğitim, yüzde 26,87 
ile giyim ve ayakkabı 
ve yüzde 32,86 ile 
sağlık en düşük artışın 
olduğu diğer gruplar 
olurken, yüzde 75,75 
ile ulaştırma, yüzde 
64,83 ile ev eşyası ve 
yüzde 64,47 ile gıda 
ve alkolsüz içecekler 
artışın en yüksek 
olduğu gruplar oldu.

İstatistiki bölgelere 

göre yapılan ayrımda; İzmir’de 
TÜFE yıllık bazda yüzde 51,50; 
aylık bazda yüzde 4,26 oranında 
arttı.

Yİ-ÜFE’de sanayinin dört 
sektörünün yıllık bazdaki 

değişimleri; madencilik ve taş 
ocakçılığında yüzde 98,70; 
imalatta yüzde 97,86; elektrik, 
gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 
202,51 ve su temininde yüzde 
33,73 artış olarak gerçekleşti.

Şubat ayında 
enflasyon yüzde 54,44
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İşsizlik Oranı; 2022 yılı Ocak 
ayında yıllık bazda değişim 
göstermeyerek yüzde 11,4 

oranında gerçekleşti. İşsizlik 
oranı; erkeklerde yüzde 10,1; 
kadınlarda yüzde 13,9 oranında 
kaydedildi. İstihdam edilen kişi 
sayısı bir önceki aya göre; 
43 bin kişi azalırken, işsiz 
sayısı da 21 bin kişi arttı. 
Toplam işsiz sayısı 3 milyon 
859 bin kişi oldu.

2022 yılı Ocak ayında 
genç nüfusta işsizlik oranı 
yüzde 21,6 oranında, 
zamana bağlı eksik 
istihdam, potansiyel işgücü 
ve işsizlerden oluşan 
geniş tanımlı işsizlik oranı 
olan atıl işgücü oranı ise 
bir önceki aya göre 0,1 
puan artarak yüzde 22,9 
seviyesinde gerçekleşti. 

İşgücü 2022 yılı Ocak 
ayında bir önceki aya 
göre 22 bin kişi azalarak 

33 milyon 769 bin kişi, işgücüne 
katılma oranı ise 0,1 puanlık azalış 
ile yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. 
İşgücüne katılma oranı erkeklerde 
yüzde 71,1; kadınlarda ise yüzde 
34,4 kaydedildi.

İstihdam edilenlerden referans 

döneminde işbaşında olanların, 
mevsim ve takvim etkilerinden 
arındırılmış haftalık ortalama fiili 
çalışma süresi 2022 yılı Ocak 
ayında bir önceki aya göre 0,2 
saat artarak 45,3 saat olarak 
gerçekleşti.

Ocak’ta işsizlik yüzde 11,4
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Cari işlemler hesabı; 2022 
yılı Ocak ayında 7,1 milyar 
dolar ile 2017 yılı Aralık 

ayından bu yana en yüksek 
seviyede gerçekleşti. Enerji ve 
emtia fiyatlarının artmasıyla 
genişleyen dış ticaret açığı cari 
açıkta genişlemede etkin rol 
oynadı. Bu genişlemeyi artan 
seyahat ve taşımacılık gelirleri 
sınırlandırdı. Yıl genelinde cari 
açık 20,2 milyar dolar ile geçen 
yılın Ağustos ayından bu yana 
en yüksek seviyeye ulaştı.

2022 yılı Ocak ayında 
net doğrudan yatırımlar 
516 milyon dolar seviyesine 
geriledi. Portföy yatırımları 
ivme kaybetse de, 766 milyar 
dolarlık sermaye çıkışı yaşandı. 

Diğer yatırımlarda ise, 6,7 
milyar dolarlık sermaye girişi 
kaydedildi.

2022 yılı ilk ayında rezerv 
varlıklar 942 milyon dolar 
azalırken, 12 aylık kümülatifte 
ise, 18,8 milyar dolara ulaştı. 
Ocak ayında net hata ve noksan 
kaleminde 245 milyar dolar 
ile sınırlı bir sermaye çıkışı 

gerçekleşirken; kümülatifte 8,9 
milyar dolar sermaye girişi oldu.

Cari açıktaki genişlemede dış 
ticaret açığındaki yükseliş etkili 
oldu. Önümüzdeki dönemlerde 
Ukrayna-Rusya savaşının 
seyri emtia fiyatları ve turizm 
gelirlerinin yönünü belirlerken, 
cari açık üzerinde de etkin rol 
oynayacağı tahmin ediliyor.

Ocak’ta cari açık 
7,1 milyar dolar

Bütçe Şubat’ta 69,7 milyar TL fazla verdi
Bütçe; 2021 yılı Ocak ayında 24 milyar 154 milyon TL açık vermiş iken, 2022 yılı Ocak ayında 30 milyar 
44 milyon TL fazla verdi. Bütçe gelirleri, Ocak ayında yüzde 96,4 oranında artarak 176 milyar TL, bütçe 
giderleri ise yüzde 28,3 oranında artarak 146 milyar TL olarak kaydedildi. 
2021 yılı Ocak ayında vergi gelirleri; yıllık bazda yüzde 86,1 oranında artarak 147 milyar TL seviyesine 
ulaştı. Faiz hariç giderler yüzde 43,5 oranında artarak 132 milyar TL olarak gerçekleşti.  
Ayrıca, 2021 yılı Ocak ayında 2 milyar 211 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2022 yılı Ocak ayında 44 
milyar 276 milyon TL faiz dışı fazla verildi.
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Sanayi üretim 
endeksi; 2022 
yılı Ocak ayında 

yıllık bazda yüzde 7,6 
artarken, aylık bazda ise 
yüzde 2,6 azaldı.

Sanayinin alt 
sektörleri incelendiğinde; 
takvim etkisinden 
arındırılmış endekste, 
2022 yılı Ocak ayında madencilik 
ve taşocakçılığı sektörü endeksi 
yüzde 8,3; imalat sanayi sektörü 
endeksi yüzde 7,7 ve elektrik, 
gaz, buhar ve iklimlendirme 
üretimi ve dağıtımı sektörü 
endeksi yüzde 5,6 arttı.

İmalat sanayinin alt 
sektörlerine baktığımızda; Ocak 
ayında yıllık en fazla artış, 64,6 
ile diğer ulaşım araçlarının 
imalatında gerçekleşti. Bu artışı 

yüzde 49,1 ile kayıtlı medyanın 
basılması ve çoğaltılması 
imalatı ve yüzde 48,3 ile 
deri ve ilgili ürünlerin imalatı 
izledi. Aynı dönemde imalat 
sanayi alt sektörlerinde yıllık 
bazda en fazla düşüş %-15,7 ile 
temel eczacılık ürünlerinin ve 
eczacılığa ilişkin malzemelerin 
imalatı, yüzde -3,1 ile elektrikli 
teçhizat imalatı ve yüzde -1,4 
ile fabrikasyon metal ürünleri 

imalatı (makine ve teçhizat 
hariç) oldu. 

Mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış endekse göre; ana 
sanayi gruplarından Ocak ayında 
bir önceki aya göre, sermaye 
malında yüzde -3,4; dayanıklı 
tüketim malında yüzde -3,3; 
dayanıksız tüketim malında 
yüzde -2,4; ara malında yüzde 
-1,8 ve enerjide yüzde -1,6 azalış 
gerçekleşti.

Sanayi üretimi Ocak’ta yıllık yüzde 
7,6 arttı; aylık yüzde 2,6 azaldı

GÖSTERGE

Şubat’ta kapasite kullanımı yüzde 76,6
Kapasite kullanımı 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 1,0 puan azalarak yüzde 76,6 oranında gerçekleşti. 
En yüksek kapasite kullanım oranına sahip sektörler; kağıt ve kağıt ürünleri imalatı (yüzde 84,7), ağaç, ağaç 
ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) (yüzde 84,3), giyim eşyaları imalatı (yüzde 83,4) ve 
bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı (yüzde 80,9) oldu. En düşük kapasite kullanım oranına 
sahip sektörler; kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması imalatı (yüzde 68,5), makine ve ekipmanların 
kurulumu ve onarımı imalatı (yüzde 67,1), tütün ürünleri imalatı (yüzde 66,0) ve deri ve ilgili ürünlerin imalatı 
(yüzde 61,6) oldu.
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Büyüme, 2021 yılı dördüncü çeyrekte 
yıllık bazda yüzde 9,1 oranında artış 
olarak gerçekleşti. Yıl genelinde 

ise yüzde 11 olarak kaydedildi. Yılın son 
çeyreğinde, mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,5 
arttı.

2021 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yıla 
göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak diğer 
hizmet faaliyetleri yüzde 21,2; bilgi ve iletişim 
faaliyetleri yüzde 18,6; hizmetler sektörü 
yüzde 16,7; finans ve sigorta faaliyetleri 
yüzde 13,7; imalat sanayi sektörü yüzde 
11,3; sanayi sektörü yüzde 10,7 ve mesleki, idari 
ve destek faaliyetleri yüzde 10,2; kamu yönetimi, 
eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 
yüzde 5,7; tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 3,3 
ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,1 arttı. İnşaat 
sektörü yüzde -3,9 azalarak büyümeyi sınırlandırdı.

Yılın son çeyreğinde yüzde 21,4 ile özel tüketim 
harcamaları ve yüzde 20,7 ile ihracat büyümeyi 
desteklerken, kamu tüketimi yüzde 1,9 azalarak 
büyümeyi baskıladı. İnşaat yatırımları yüzde 8,0 
azalışla büyümeyi sınırlandırırken, yüzde 7,0 ile 
makine ve teçhizat yatırımları ivme kaybetse de 
pozitif katkısını sürdürdü. Öte yandan, ithalatta 
yüzde 2,6 artış yaşandı. Yıl genelinde yüzde 15,1 ile 
özel tüketim harcamaları ve yüzde 24,9 ile ihracat 
büyümede önemli rol oynarken, kamu tüketimleri 
yüzde 2,1 ile sınırlı katkı sağladı. 
İnşaat yatırımları yüzde 1,5 azalışla 
büyümeyi aşağı yönlü baskılarken, 
makine ve teçhizatı yatırımları 
yüzde 22,7 artışla büyümeye 
önemli katkı sağladı.

2021 yılı dördüncü çeyreğinde 
büyümede hizmetler ve sanayi 
sektörü önemli katkı sağlarken, 
tarım sektörün katkısı sınırlı kaldı. 
İnşaat sektörü ise, aşağı yönlü 
seyrini sürdürerek büyümeyi 
sınırlandırdı. Yıl genelinde de 
hizmetler ve sanayi sektörleri 
büyümede belirleyici oldu. Tarım 
ve inşaat sektörleri sınırlı da olsa 
büyümeyi baskıladı.

İşgücü ödemeleri 2021 yılında 

bir önceki yıla göre yüzde 31,4 artarken, net 
işletme artığı/karma gelir yüzde 53,2 arttı. 2021 
yılının dördüncü çeyreğinde ise işgücü ödemeleri 
bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 37,7 
artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 62,9 
arttı. 

2021 yılı dördüncü çeyrekte özel tüketim ve 
ihracatın desteklediği büyümede; sanayi, imalat 
sanayi ve hizmetler sektörü öne çıktı. Dalgalanan 
finansal koşullar ile yüksek enflasyona rağmen, iç 
ve dış talebin güçlü seyretmesi büyümeye olumlu 
katkı sağladı. Önümüzdeki günlerde yüksek 
enflasyonun alım gücü üzerinde yaratacağı baskı 
ile Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın tarım 
ürünleri ithalatı, enerji arzı ve turizm gelirleri 
üzerinde tehdit oluşturması büyüme üzerindeki 
aşağı yönlü riskleri olarak öngörülmektedir.

GÖSTERGE

Türkiye ekonomisi, 2021 yılında 
yüzde 11 oranında büyüdü

Güven endekslerinde durum
Reel Kesim Güven Endeksi; 2022 yılı Şubat ayında bir 

önceki aya göre, 0,3 puanlık sınırlı bir artışla 109,8 seviyesinde 
gerçekleşti. Tüketici Güven Endeksi, 2022 yılı Şubat ayında 2,1 
puan azalışla 71,2 ile tekrar düşüş eğilimi gösterdi.

Tüketici güven endeksi ve mevsim etkilerinden arındırılmış 
reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat 
sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak 
birleştirilmesi ile oluşturulan Ekonomik Güven Endeksi, 2022 
yılı Şubat ayında, bir önceki aya göre, 2,6 puan azalışla 98,2 
seviyesinde gerçekleşerek iyimserlik ve kötümserlik sınırı olan 
100 barajını altında kaldı. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, 
tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve 
inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.
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GÖSTERGE

TÜRKİYE’NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ

Kaynak: TÜİK, TCMB, RİSK MERKEZİ, BUMKO, T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI, HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI, BORSA İSTANBUL, TOBB, TEİAŞ-EPDK
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GÖSTERGE

İZMİR’İN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ

*Çeyreklik açıklanmakta olup, III. çeyrek verileridir.  **Aylık bazda olanlar tescil değil, başvuru verileridir.
 Kaynak: TÜİK, TCMB, RİSK MERKEZİ, BUMKO, T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI, TOBB, TPMK, T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, ISO 
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GÖSTERGE
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